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1 - راهنمای تعمیرات خودروی آریزو 

گفتار پیش 
ــی  ــب یاب ــت( و عی ــاز و بس ــرویس )ب ــای س ــامل روش ه ــا ش ــه راهنم کتابچ ــن  ای

ایــن  کــه مطالــب  اســت  اهمیــت  بســیار حایــز  باشــد.  مــی   5 آریــزو  خــودروی 

کتابجــه را بــه دقــت خوانــده و بــا آن هــا آشــنا باشــید تــا بتوانیــد بــه تعمیــر و نگــه 

داری صحیــح خــودرو بپردازیــد.

گیــرد تــا بتــوان بســایر ســریع و  کتابچــه بایــد در محلــی قابــل دســترس قــرار  ایــن 

آســان از آن بــه عنــوان مرجــع اســتفاده نمــود.

کتابچــه راهنمــا، از جملــه تمامــی تصاویــر و مشــخصات  ج درایــن  مطالــب منــدر

خ دهــد  گــر تغییراتــی در اطالعــات آن ر موجــود در آن، در حــال چــاپ مــی باشــد و ا

گــذار باشــد، ایــن تغییــرات در قالــب  کــه در تعمیــرات و نگــه داری خــودرو تاثیــر 

گرفــت. اطالعیــه هــای فنــی بالفاصلــه در اختیــار نمایندگــی هــا قــرار خواهــد 

محفــوظ  مدیــران  خودروســازی  شــرکت  بــرای  کتــاب  ایــن  حقــوق  و  حــق 

اســت  ممکــن  حاضــر  تعمیــرات  راهنمــای  محتــوای  و  مشــخصات  می باشــد. 

کنــد و ایــن امــر هیچگونــه مســوولیت و تعهــدی  بــدون اطالعیــه، تغییــر پیــدا 

بــه عهــده مدیــران خــودرو نخواهــد داشــت و تمامــی حــق و حقــوق ایــن مســاله 

بــرای شــرکت خودروســازی مدیــران محفــوظ مــی باشــد. هــر فــرد یــا شــرکتی 

کتــاب را بــه هیــچ عنــوان نــدارد و حــق انتشــار در هیــچ شــبکه  اجــازه انتشــار ایــن 

ای نیــز میســر نیســت. ایــن امــر بــه هیــچ وجــه امــکان پذیــر نیســت مگــر بــا مجــوز 

شــرکت خودروســازی مدیــران.

 CVT گیربکــس دســتی و کتابچــه راهنمــا بــرای مــدل هــای 1.5 لیتــری بــا  ایــن 

کاربــرد دارد.

توجه
کتابچــه راهنمــا تنهــا بــرای متخصصیــن و تکنســین هــا طراحــی شــده اســت.  ایــن 

گــر افــراد غیــر متخصــص اقــدام بــه تعمیــر و نگــه داری خــودرو بــه صــورت فــردی  ا

ــا تجهیــزات مناســب تنهــا بــه مطالــب ایــن  ــزار آالت ی کننــد و بــدون اســتفاده از اب

کننــد، ممکــن اســت باعــث صدمــه دیــدن خــودروی  کتابچــه راهنمــا بســنده 

کنــار آن هــا هســتند، صدمــه ای وارد  کــه در  مشــتری شــوند و یــا بــه افــرادی 

گــوار و آســیب رســاندن بــه خــودرو، از  ســازند. بــه منظــور پیشــگیری از حــوادث نا

کنیــد: دســتورالعمل های زیــر پیــروی 

کامــل مطالعــه  مطالــب ایــن دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت و بــه طــور   •

کــه تحت عنــوان »توجه«  ج شــده در فصــل »مقدمــه«  کنیــد. همــه مطالــب در

کنیــد. مــی باشــد را بــه دقــت بخوانیــد و آن هــا را درک 

کــه ابزارهــای  کنیــد، مطمئــن شــوید  کــه اقــدام بــه تعمیــرات  قبــل از آن   •

مناســب و تجهیــزات ایمنــی در اختیــار داریــد تــا از آســیب رســاندن بــه خودتــان 

کنیــد. جلوگیــری 

آالت  ابــزار  کــه  شــوید  مطمئــن  هســتید،  تعمیــرات  مشــغول  وقتــی   •

مخصــوص و توصیــه شــده را همــراه داریــد تــا از آســیب رســاندن بــه خــودروی 

شــود. جلوگیــری  مشــتری 

ــی  ــه ایمن ک ــوید  ــن ش ــردی، مطمئ ــای ف ــه ه ــری از صدم ــرای جلوگی ب  •

کننــد،  کــه اقــدام بــه تعمیــرات  کلیــه تکنســین هــا و متخصصیــن قبــل از آن 

رعایــت شــده باشــد.

گــر قطعــه ای نیــاز بــه تعویــض و جایگزینــی داشــت، فقــط از قطعــات  ا  •

کنیــد. اصلــی و شــرکتی بــا شــماره فنــی یکســان اســتفاده 

به هیچ عنوان از اجناس نامرغوب استفاده نکنید.   •

قســمتهای توجــه و هشــدارها را حتمــا مطالعــه کنیــد تا احتمال آســیب   •

کاهــش یابــد. هــای فــردی و صدمــات وارده بــه خــودروی مشــتری 
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1 پیشگفتار

2 مقدمه

3 لیست ابزار مخصوص و ابزار عمومی

4 دستورالعمل سرویس های دوره ای

5 SQRE4G15B  سیستم مدیریت موتور

6 SQRE4G15B مکانیزم موتور

7 SQRE4G15B سیستم سوخت رسانی موتور

8 SQRE4G15B سیستم کنترل آالیندگی موتور

9 SQRE4G15B سیستم ورودی موتور

10 SQRE4G15B سیستم خروجی موتور

11 SQRE4G15B سیستم خنک کننده موتور

12 SQRE4G15B سیستم روغن کاری موتور

13 SQRE4G15B سیستم جرقه موتور

14 SQRE4G15B سیستم استارت موتور

15 SQRE4G15B سیستم شارژ موتور

16 QR525MHJ گیربکس دستی

17 QR019CHB CVT گیر بکس

18 سیستم کالچ

19 پلوس

20 دیفرانسیل

21 جلو بندی و اکسل

22 سیستم تعلیق

23 چرخ و تایر

24 سیستم کنترل  ترمز

25 سیستم ترمز خودرو
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31 کمربند ایمنی
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33 سیستم ورود و استارت هوشمند

34 سیستم تثبیت کننده سرعت )کروز کنترل(

35 سیستم روشنایی

36 سیستم برف پاک کن

37 سیستم قفل مرکزی

38 پنل کیلومتر شمار

39 سیستم صوتی، تصویری و مولتی مدیا

40 سیستم هشدار دنده عقب

41 بوق

42 سایر سیستم ها

43 سیستم شیشه باالبر

44 سیستم آینه ها

45 داشبورد

46 صندلی

47 درب های خودرو

48 تزئینات بیرونی

49 تزئینات داخلی

50 سانروف
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51 ابعاد بدنه خودرو

52 CAN شبکه

53 دسته سیم ها و کانکتور

54 )TPMS(سیستم هشدار فشار باد تایر
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اطالعات سرویس
نحوه استفاده از راهنمای تعمیرات

کلی 1- اطالعات 
کتابچه راهنما شامل تمامی روش های الزم برای عملیات سرویس می باشد. این 

گروه تقسیم می شوند: این روش ها به 3 
عیب یابی 	
کردن، بازدید و تنظیم قطعات	 کردن، مونتاژ و دمونتاژ  کردن وبستن، جایگزین  باز 
بازدید و بررسی	

کتابچه حذف شده اند ولی با این وجود باید انجام پذیرد. روش های زیر از این 
کنید.	 گیربکس استفاده  گیربکس یا جک برای بررسی عملکرد موتور و  از نگه دارنده 
کنید.	 قطعات باز شده را تمیز 
کنید.	 قطعات را به طور چشمی بررسی 

کتابچه شامل اطالعات بصری زیر است: این 

که ممکن است به شما یا اطرافیان شما آسیب برسد. نشان می دهد  هشدار
که ممکن است به قطعات در حال تعمیر آسیب برسد. نشان می دهد  توجه

امحای مواد زاید با توجه به مقررات حفاظت محیط زیست. حفاظت از محیط زیست 
کمک به شما در انجام سرویس اطالعات اضافی برای  تذکر

2- رویه سرویس
تصاویــر پیوســت شــده را مــی تــوان بــه همــراه رویــه هــای خدمــات مــورد اســتفاده قــرار داد تــا قطعــات شناســایی شــده و هــم چنیــن ارتبــاط قطعــات بــا یکدیگــر بــرای 

کــردن و راه انــدازی نیــز توضیــح داده مــی شــوند. کــردن، نصــب  مونتــاژ صحیــح و بررســی چشــمی قطعــات را توضیــح مــی دهــد. روش هــای بــاز 
رویه سرویس شامل:

مراحل دقیق باز و بست	
تصاویر و توضیحات	
گشتاور مجاز	 مقادیر 
استانداردها	

کوچکی در قطعات وسیله نقلیه مشاهده شود. گاهی ممکن است تفاوت های  گاهی اوقات نیز از تصاویر مشابه استفاده شده است، بنابراین 
3-رویه تشخیص و عیب یابی

روش عیب یابی به صورت زیر است:
 	)DTC( کد خطا تشخیص 

کــد خطــا، مشــکل خــودرو بــه ســرعت  کمــک  کــه عیــب یابــی بــا مشــکل مواجــه می شــود بســیار مفیــد خواهــد بــود. بــه  کــد راهنمــای مهــم اســت و زمانــی  کــد خطــا یــک 
و بــا دقــت تشــخیص داده می شــود.

جداول  ایرادات	
کمک این جدول مشخص شود. ع عیب می تواند به سرعت در فرآیند عیب یابی، به  مکان و نو

4- مشخصات
کتابچه راهنما، مشخصات به صورت زیر دسته بندی شده اند: در این 

گشتاور مجاز	 مقادیر 
مقادیر لقی )خالصی(	
مقادیر ظرفیت مایعات	
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2- رویه سرویس
داد تــا قطعــات شناســایی شــده و هــم چنیــن ارتبــاط قطعــات بــا یکدیگــر بــرای  تصاویــر پیوســت شــده را مــی تــوان بــه همــراه رویــه هــای خدمــات مــورد اســتفاده قــرار

کــردن و راه انــدازی نیــز توضیــح داده مــی شــوند. کــردن، نصــب  صحیــح و بررســی چشــمی قطعــات را توضیــح مــی دهــد. روش هــای بــاز مونتــاژ
رویه سرویس شامل:

مراحل دقیق باز و بست	
تصاویر و توضیحات	
گشتاور مجاز	 مقادیر 
استانداردها	

کوچکی در قطعات وسیله نقلیه مشاهده شود. گاهی ممکن است تفاوت های  گاهی اوقات نیز از تصاویر مشابه استفاده شده است، بنابراین 
3-رویه تشخیص و عیب یابی

روش عیب یابی به صورت زیر است:
	)DTC( کد خطا تشخیص 

کــد خطــا، مشــکل خــودرو بــه ســرعت  کمــک  مفیــد خواهــد بــود. بــه  کــه عیــب یابــی بــا مشــکل مواجــه میشــود بســیار کــد راهنمــای مهــم اســت و زمانــی  کــد خطــا یــک 
و بــا دقــت تشــخیص داده میشــود.

جداول  ایرادات	
کمک این جدول مشخص شود. ع عیب می تواند به سرعت در فرآیند عیب یابی، به  مکان و نو

4- مشخصات
کتابچه راهنما، مشخصات به صورت زیر دسته بندی شده اند: در این 

گشتاور مجاز	 مقادیر 
مقادیر لقی )خالصی(	
مقادیر ظرفیت مایعات	
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2 - مقدمه

2- جک زدن و استفاده از خرک:

کــه جــک هــا و خــرک هــا در محــل مناســبی قــرار داده شــده  کنیــد  کــه زیــر خــودرو جــک مــی زنیــد و خــودرو بــاال نگــه داشــته شــده اســت، بایــد بســایر دقــت  زمانــی 

باشــند.

کنید. کنید،  اقدامات ایمنی و احتیاطی را رعایت  که از جک های بازودار )دوستون – چهارستون( استفاده می   الف( زمانی 

کند.	  که در دستور العمل جک ها ذکر شده است، پیروی  از اقدامات ایمنی 

خــودرو بایــد ثابــت نگــه داشــته شــود واز هرگونــه تــکان خــوردن یــا چرخــش آن جلوگیــری شــود. خــودرو را بــا تنظیــم طــول بــازوی جــک در موقعیــت خــود 	 

کنیــد. ثابــت 

مرکز جک

جلو
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2 - مقدمه

کار تمیز بپوشید. همیشه لباس 
کفش ایمنی بپوشید. کاله،  همیشه 

وضعیت ظاهری ۱

کاورهــای صندلــی و زیرپایــی  گلگیــر،  کاور  کاور  جلــو پنجــره،  کار تعمیــرات،  قبــل از شــروع بــه 
کنیــد. هــا را آمــاده 

وســیله  از  حفاظــت 
نقلیــه

۲

زمانی که با 2 یا چند نفر کار می کنید، از ایمنی یکدیگر مطمئن شوید.	 

زمانــی کــه در حــال کار کــردن بــا خودرویــی هســتید که موتور آن روشــن اســت، مطمئن شــوید 	 
کــه تهویــه مناســب بــرای خروج گازهــا و آالینده هــا در کارگاه موجود اســت.

کــه دمــای بــاال، فشــار بــاال، حرکــت، ارتعــاش 	  کنیــد  کار مــی  کــه روی قســمتی از خــودرو  زمانــی 
کار مناســب بپوشــید و تجهیــزات ایمنــی مناســب بــه همــراه داشــته  و چرخــش دارد، لبــاس 
کســی صدمــه ای وارد نشــود. کــه بــه  باشــید. توجــه بیشــتر بــه نــکات ایمنــی موجــب می شــود 

ــدن 	  ــاال مان ــرای ب ــرک ب ــی و خ ــای ایمن ــه ه ــد، از پای ــرده ای ــک ب ــودرو را روی ج ــه خ ک ــی  زمان
کنیــد. خــودرو اســتفاده 

از وسایل مناسب و ایمن برای باال بردن خودرو استفاده کنید.	 

نکات ایمنی ۳

گیــج هــا، روغــن و قطعــات تعویضــی را  گونــه اقدامــی، جعبــه ابــزار، ابــزار مخصــوص،  قبــل از هــر 
کنیــد. آمــاده 

آماده سازی 
ابزارآالت و وسایل 

گیری اندازه 

۴

کاملــی بــه دســت آوریــد، بــه 	  کــه از چگونگــی رویــه ســرویس، فهــم درســت و  پــس از آن 
کاملــی  گــزارش  ــا آنهــا مواجــه مــی شــوید،  کــه ب عیــب یابــی بپردازیــد و حتمــا از مشــکالتی 

کنیــد. تهیــه 

کلــی مونتــاژ آن مطمئــن شــوید و از هرگونــه 	  کــردن هــر قطعــه ای، از شــرایط  قبــل از بــاز 
صدمــه و تغییــر شــکل قطعــات بپرهیزیــد.

کنیــد. بــه 	  کار مونتــاژی پیچیــده ای مواجــه شــدید، حتمــا نــت بــرداری  کــه بــا  زمانــی 
ــا تعــداد  ــال از تعــداد تمامــی اتصــاالت الکتریکــی، تعــداد پیــچ هــا و مهــره هــا ی عنــوان مث

کنیــد. کــرده ایــد یادداشــت  کــه بــاز  شــیلنگ هایــی را 

کنیــد و پــس از شســت و شــو بــه بازرســی خرابــی 	  کــرده ایــد شســته و تمیــز  کــه بــاز  قطعاتــی را 
در آن هــا بپردازیــد.

بســتن،  و  بازکــردن 
دمونتــاژ  و  مونتــاژ 

قطعــات کــردن 

5

گانــه قراردهیــد تــا از قاطــی شــدن آنهــا بــا قطعــات 	  کــرده را در یــک جعبــه جدا قطعــات بــاز 
جدیــد جلوگیــری شــود و یــا دوبــاره بــه جــای قطعــات نــو مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.

کــه دیگــر قابــل اســتفاده نیســتند مثــل واشــرها و اورینــگ هــا، همــه آنهــا را 	  بــرای قطعاتــی 
کــه در ایــن دفترچــه راهنمــا توضیــح داده شــده اســت،  ــا قطعــات جدیــد همــان طــوری  ب

کنیــد. جایگزیــن 

قطعــات بــاز شــده و داغــی هــا را نگــه داریــد تــا در صــورت درخواســت مشــتری، آن هــا را بــه 	 
ایشــان نشــان دهیــد.

قطعات باز شده 6
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2- جک زدن و استفاده از خرک:

کــه جــک هــا و خــرک هــا در محــل مناســبی قــرار داده شــده  کنیــد  کــه زیــر خــودرو جــک مــی زنیــد و خــودرو بــاال نگــه داشــته شــده اســت، بایــد بســایر دقــت  زمانــی 

باشــند.

کنید. کنید،  اقدامات ایمنی و احتیاطی را رعایت  که از جک های بازودار )دوستون – چهارستون( استفاده می   الف( زمانی 

کند.	  که در دستور العمل جک ها ذکر شده است، پیروی  از اقدامات ایمنی 

خــودرو بایــد ثابــت نگــه داشــته شــود واز هرگونــه تــکان خــوردن یــا چرخــش آن جلوگیــری شــود. خــودرو را بــا تنظیــم طــول بــازوی جــک در موقعیــت خــود 	 

کنیــد. ثابــت 

مرکز جک

جلو
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2 - مقدمه

کار تمیز بپوشید. همیشه لباس 
کفش ایمنی بپوشید. کاله،  همیشه 

وضعیت ظاهری ۱

کاورهــای صندلــی و زیرپایــی  گلگیــر،  کاور  کاور  جلــو پنجــره،  کار تعمیــرات،  قبــل از شــروع بــه 
کنیــد. هــا را آمــاده 

وســیله  از  حفاظــت 
نقلیــه

۲

زمانی که با 2 یا چند نفر کار می کنید، از ایمنی یکدیگر مطمئن شوید.	 

زمانــی کــه در حــال کار کــردن بــا خودرویــی هســتید که موتور آن روشــن اســت، مطمئن شــوید 	 
کــه تهویــه مناســب بــرای خروج گازهــا و آالینده هــا در کارگاه موجود اســت.

کــه دمــای بــاال، فشــار بــاال، حرکــت، ارتعــاش 	  کنیــد  کار مــی  کــه روی قســمتی از خــودرو  زمانــی 
کار مناســب بپوشــید و تجهیــزات ایمنــی مناســب بــه همــراه داشــته  و چرخــش دارد، لبــاس 
کســی صدمــه ای وارد نشــود. کــه بــه  باشــید. توجــه بیشــتر بــه نــکات ایمنــی موجــب می شــود 

ــدن 	  ــاال مان ــرای ب ــرک ب ــی و خ ــای ایمن ــه ه ــد، از پای ــرده ای ــک ب ــودرو را روی ج ــه خ ک ــی  زمان
کنیــد. خــودرو اســتفاده 

از وسایل مناسب و ایمن برای باال بردن خودرو استفاده کنید.	 

نکات ایمنی ۳

گیــج هــا، روغــن و قطعــات تعویضــی را  گونــه اقدامــی، جعبــه ابــزار، ابــزار مخصــوص،  قبــل از هــر 
کنیــد. آمــاده 

آماده سازی 
ابزارآالت و وسایل 

گیری اندازه 

۴

کاملــی بــه دســت آوریــد، بــه 	  کــه از چگونگــی رویــه ســرویس، فهــم درســت و  پــس از آن 
کاملــی  گــزارش  ــا آنهــا مواجــه مــی شــوید،  کــه ب عیــب یابــی بپردازیــد و حتمــا از مشــکالتی 

کنیــد. تهیــه 

کلــی مونتــاژ آن مطمئــن شــوید و از هرگونــه 	  کــردن هــر قطعــه ای، از شــرایط  قبــل از بــاز 
صدمــه و تغییــر شــکل قطعــات بپرهیزیــد.

کنیــد. بــه 	  کار مونتــاژی پیچیــده ای مواجــه شــدید، حتمــا نــت بــرداری  کــه بــا  زمانــی 
ــا تعــداد  ــال از تعــداد تمامــی اتصــاالت الکتریکــی، تعــداد پیــچ هــا و مهــره هــا ی عنــوان مث

کنیــد. کــرده ایــد یادداشــت  کــه بــاز  شــیلنگ هایــی را 

کنیــد و پــس از شســت و شــو بــه بازرســی خرابــی 	  کــرده ایــد شســته و تمیــز  کــه بــاز  قطعاتــی را 
در آن هــا بپردازیــد.

بســتن،  و  بازکــردن 
دمونتــاژ  و  مونتــاژ 

قطعــات کــردن 

5

گانــه قراردهیــد تــا از قاطــی شــدن آنهــا بــا قطعــات 	  کــرده را در یــک جعبــه جدا قطعــات بــاز 
جدیــد جلوگیــری شــود و یــا دوبــاره بــه جــای قطعــات نــو مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.

کــه دیگــر قابــل اســتفاده نیســتند مثــل واشــرها و اورینــگ هــا، همــه آنهــا را 	  بــرای قطعاتــی 
کــه در ایــن دفترچــه راهنمــا توضیــح داده شــده اســت،  ــا قطعــات جدیــد همــان طــوری  ب

کنیــد. جایگزیــن 

قطعــات بــاز شــده و داغــی هــا را نگــه داریــد تــا در صــورت درخواســت مشــتری، آن هــا را بــه 	 
ایشــان نشــان دهیــد.

قطعات باز شده 6
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کاسه نمد	 

انواع واشر	 

اورینگ	 

واشرهای قفلی	 

خار یا اشپیل	 

مهره های پالستیکی	 

کردن قطعات 3- مونتاژ 

کارایــی و حتــی ظاهــر  کــه فرآینــد دمونتــاژ شــما بــر روی  کنیــد  گــر مراحــل دمونتــاژ پیچیــده اســت و قســمت هــای مختلفــی بایــد دمونتــاژ شــوند، اطمینــان حاصــل  ا

کنیــد. قطعــات تاثیــری نگــذارد. هــر قســمت مونتــاژی را بــه دقــت شناســایی 

کنید. 4- تمام قسمت ها را بررسی 

کنید. کردن قطعات، هر قطعه را از نظر تغییرات شکل ظاهری )دفرمه شدن( و آسیب دیدگی بررسی  بعد از باز 

کــه دوبــاره قابــل اســتفاده هســتند را از  قطعــات  کنــار یکدیگــر بچینیــد تــا فراینــد مونتــاژ آنهــا، آســانتر شــود. همیشــه قطعاتــی را  5- قطعــات دمونتــاژ شــده را بــه دقــت 

کنیــد. غیــر قابــل  اســتفاده جدا

کنید. کردن قطعات قابل استفاده مجدد، دقت  کنید. در تمیز  6- تمام قطعات و قسمت ها را به دقت تمیز 

کردن قطعات 2- باز 

کنیــد. قبــل از تعمیــر بایــد قطعــات  کــه علــت ایــراد را معیــن  کنیــد  در زمــان رفــع ایــراد، ســعی 

کلیــه  کــردن آن هــا  کــه الزم اســت تــا بــاز شــوند. پــس از بــاز  کنیــد  و یــا قســمت هایــی را تعییــن 

ــا از ورود اجســام خارجــی بــه داخــل آنهــا جلوگیــری  ســوراخ هــا و منافــذ بایــد مســدود شــوند ت

شــود.

تمیــز کــردن قطعــات بــه وســیله دمیــدن هــوای فشــرده بــا تفنگــی بــاد ممکــن اســت باعث آســیب دیدگی چشــم شــما شــود. بنابراین حتمــا حین انجــام این 	 

کار از عینــک ایمنی اســتفاده کنید.

  توجه

7- مونتاژ قطعات

کنید. گشتاور استاندارد برای میزان سفتی پیچ و مهره ها استفاده  هنگام فرآیند مونتاژ همیشه از مقادیر 

گر قطعات زیر رنیاز به تعویض دارند، حتما با قطعات جدید و نو تعویض شوند: ا

کاسه نمد اشپیل

واشر
مهره های 
پالستیکی

اورینگ  واشر قفلی
ک دار( )چا
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ب(اقدامات احتیاطی برای استفاده از جک ها

کنید.	  کتابچه راهنمای جک، پیروی  از دستور العمل های نوشته شده در 

کنید.	  از بلوک های الستیکی جک بر روی صفحات آن، استفاده 

بلوک الستیکی

نکات الزم در انجام سرویس و تعمیرات:

1- نحوه استفاده از بست ها واتصال دهنده ها:

کتابچه راهنما آورده شده است. 	  گشتاور مورد نیاز آن ها بر اساس سیستم متریک در این  کاملی از اتصاالت و هم چنین  مرجع 

استفاده مجدد از تمام اتصاالت )پیچ، مهره و ...( در حین عملیات مونتاژ باید مهم تلقی شود.	 

کنید. که از اتصاالت جایگزین با مشخصات همان اتصاالت قبلی استفاده  گر استفاده دوباره از اتصاالت غیر ممکن بود، مطمئن شوید  ا

گــر از دســتورالعمل  هــای زیــر اســتفاده نشــود، ممکن اســت باعث  	  اســتفاده از اتصــال نادرســت ممکــن اســت باعــث آســیب جــدی بــه اجــزای خــودرو شــود. ا

گــوار شــود. ایجــاد آســیب دیدگــی و حــوادث نا

هشدار
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کاسه نمد	 

انواع واشر	 

اورینگ	 

واشرهای قفلی	 

خار یا اشپیل	 

مهره های پالستیکی	 

کردن قطعات 3- مونتاژ 

کارایــی و حتــی ظاهــر  کــه فرآینــد دمونتــاژ شــما بــر روی  کنیــد  گــر مراحــل دمونتــاژ پیچیــده اســت و قســمت هــای مختلفــی بایــد دمونتــاژ شــوند، اطمینــان حاصــل  ا

کنیــد. قطعــات تاثیــری نگــذارد. هــر قســمت مونتــاژی را بــه دقــت شناســایی 

کنید. 4- تمام قسمت ها را بررسی 

کنید. کردن قطعات، هر قطعه را از نظر تغییرات شکل ظاهری )دفرمه شدن( و آسیب دیدگی بررسی  بعد از باز 

کــه دوبــاره قابــل اســتفاده هســتند را از  قطعــات  کنــار یکدیگــر بچینیــد تــا فراینــد مونتــاژ آنهــا، آســانتر شــود. همیشــه قطعاتــی را  5- قطعــات دمونتــاژ شــده را بــه دقــت 

کنیــد. غیــر قابــل  اســتفاده جدا

کنید. کردن قطعات قابل استفاده مجدد، دقت  کنید. در تمیز  6- تمام قطعات و قسمت ها را به دقت تمیز 

کردن قطعات 2- باز 

کنیــد. قبــل از تعمیــر بایــد قطعــات  کــه علــت ایــراد را معیــن  کنیــد  در زمــان رفــع ایــراد، ســعی 

کلیــه  کــردن آن هــا  کــه الزم اســت تــا بــاز شــوند. پــس از بــاز  کنیــد  و یــا قســمت هایــی را تعییــن 

ــا از ورود اجســام خارجــی بــه داخــل آنهــا جلوگیــری  ســوراخ هــا و منافــذ بایــد مســدود شــوند ت

شــود.

تمیــز کــردن قطعــات بــه وســیله دمیــدن هــوای فشــرده بــا تفنگــی بــاد ممکــن اســت باعث آســیب دیدگی چشــم شــما شــود. بنابراین حتمــا حین انجــام این 	 

کار از عینــک ایمنی اســتفاده کنید.

  توجه

7- مونتاژ قطعات

کنید. گشتاور استاندارد برای میزان سفتی پیچ و مهره ها استفاده  هنگام فرآیند مونتاژ همیشه از مقادیر 

گر قطعات زیر رنیاز به تعویض دارند، حتما با قطعات جدید و نو تعویض شوند: ا

کاسه نمد اشپیل

واشر
مهره های 
پالستیکی

اورینگ  واشر قفلی
ک دار( )چا
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ب(اقدامات احتیاطی برای استفاده از جک ها

کنید.	  کتابچه راهنمای جک، پیروی  از دستور العمل های نوشته شده در 

کنید.	  از بلوک های الستیکی جک بر روی صفحات آن، استفاده 

بلوک الستیکی

نکات الزم در انجام سرویس و تعمیرات:

1- نحوه استفاده از بست ها واتصال دهنده ها:

کتابچه راهنما آورده شده است. 	  گشتاور مورد نیاز آن ها بر اساس سیستم متریک در این  کاملی از اتصاالت و هم چنین  مرجع 

استفاده مجدد از تمام اتصاالت )پیچ، مهره و ...( در حین عملیات مونتاژ باید مهم تلقی شود.	 

کنید. که از اتصاالت جایگزین با مشخصات همان اتصاالت قبلی استفاده  گر استفاده دوباره از اتصاالت غیر ممکن بود، مطمئن شوید  ا

گــر از دســتورالعمل  هــای زیــر اســتفاده نشــود، ممکن اســت باعث  	  اســتفاده از اتصــال نادرســت ممکــن اســت باعــث آســیب جــدی بــه اجــزای خــودرو شــود. ا

گــوار شــود. ایجــاد آســیب دیدگــی و حــوادث نا

هشدار
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14- دینامومتر

کنید، به نکات زیر توجه نمایید: که خودرو را با دینامومتر تست می  در صورتی 

کند.	  کنید. بهتر است سرعت فن قابل تغییر بوده ومتناسب با تغییر سرعت خودرو، تغییر  یک فن در جلوی خودرو نصب 

کنید.	  گزوز فن استفاده  از ا

کنید.	  گزوز را به وسیله فن مخصوص خنک  ا

فضای اطراف خودرو را تمیز نگه دارید.	 

کنید.	  کنترل  دمای موتور را با ترمومتر 

کســید کربــن )CO( بــی رنــگ و بی بو اســت و در صورت استنشــاق، باعث مســمومیت 	  گــزوز ممکــن اســت باعــث مســمومیت و یــا مــرگ شــود. گاز مونوا دود ا

و بــی هوشــی می شــود.

هشدار
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کاری و آب بندی 8- روغن 

کنیــد تــا از نشــتی  کنیــد. در صــورت اســتفاده از چســب، قطعــات را قبــل از خشــک شــدن چســب نصــب  بســته بــه موقعیــت، از چســب، اورینــگ و یــا واشــر اســتفاده 

هــا جلوگیــری شــود.

ک وجود دارد، روغن بزنید. که اصطکا روی قطعات متحرک و در مناطقی 

کنید. کاسه نمدها استفاده  گریس های مجاز روی مناطق مشخص شده مانند  از روغن یا 

چسب آب بندی

بست قابل اتصال 

موقعیت اولیه بست

9- تنظیمات

کنید. گیری و تستر مناسب استفاده  از وسایل اندازه 

10- قطعات پوشش دار

کارخانه به آن ها چسب زده شده است. که در  این قطعات، پیچ و مهره هایی هستند 

گــر ایــن قطعــات بــاز و بســته یــا ســفت شــوند، بایســتی مجــددا بــا چســب مخصــوص پوشــش  ا

داده شــوند.

11- قطعات و شلنگ های پالستیکی

کنید. از ریختن بنزین بر روی شلنگ های الستیکی اجتناب 

12- بست لوله ها

کنیــد. هنــگام بســتن شــلنگ،  کنیــد بــه موقعیــت بســت آن توجــه  کــه شــلنگ را بــاز  قبــل از آن 

بســت را دوبــاره در همــان موقعیــت قبلــی قــرار دهیــد. در صــورت بســتن بســت هــای الســتیک 

کــردن هماننــد شــکل روبــه رو در جهــت مخالــف  یــا فنــری، دو طــرف بســت را بعــد از نصــب 

هــم فشــار دهیــد.

گیره  -13

هنــگام اســتفاده از گیــره حتمــا از صفحــات محافــظ بــرای لبــه های گیره اســتفاده کنید تا قطعات 

بــه وســیله آج های گیره آســیب نبینند.
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14- دینامومتر

کنید، به نکات زیر توجه نمایید: که خودرو را با دینامومتر تست می  در صورتی 

کند.	  کنید. بهتر است سرعت فن قابل تغییر بوده ومتناسب با تغییر سرعت خودرو، تغییر  یک فن در جلوی خودرو نصب 

کنید.	  گزوز فن استفاده  از ا

کنید.	  گزوز را به وسیله فن مخصوص خنک  ا

فضای اطراف خودرو را تمیز نگه دارید.	 

کنید.	  کنترل  دمای موتور را با ترمومتر 

کســید کربــن )CO( بــی رنــگ و بی بو اســت و در صورت استنشــاق، باعث مســمومیت 	  گــزوز ممکــن اســت باعــث مســمومیت و یــا مــرگ شــود. گاز مونوا دود ا

و بــی هوشــی می شــود.

هشدار
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کاری و آب بندی 8- روغن 

کنیــد تــا از نشــتی  کنیــد. در صــورت اســتفاده از چســب، قطعــات را قبــل از خشــک شــدن چســب نصــب  بســته بــه موقعیــت، از چســب، اورینــگ و یــا واشــر اســتفاده 

هــا جلوگیــری شــود.

ک وجود دارد، روغن بزنید. که اصطکا روی قطعات متحرک و در مناطقی 

کنید. کاسه نمدها استفاده  گریس های مجاز روی مناطق مشخص شده مانند  از روغن یا 

چسب آب بندی

بست قابل اتصال 

موقعیت اولیه بست

9- تنظیمات

کنید. گیری و تستر مناسب استفاده  از وسایل اندازه 

10- قطعات پوشش دار

کارخانه به آن ها چسب زده شده است. که در  این قطعات، پیچ و مهره هایی هستند 

گــر ایــن قطعــات بــاز و بســته یــا ســفت شــوند، بایســتی مجــددا بــا چســب مخصــوص پوشــش  ا

داده شــوند.

11- قطعات و شلنگ های پالستیکی

کنید. از ریختن بنزین بر روی شلنگ های الستیکی اجتناب 

12- بست لوله ها

کنیــد. هنــگام بســتن شــلنگ،  کنیــد بــه موقعیــت بســت آن توجــه  کــه شــلنگ را بــاز  قبــل از آن 

بســت را دوبــاره در همــان موقعیــت قبلــی قــرار دهیــد. در صــورت بســتن بســت هــای الســتیک 

کــردن هماننــد شــکل روبــه رو در جهــت مخالــف  یــا فنــری، دو طــرف بســت را بعــد از نصــب 

هــم فشــار دهیــد.

گیره  -13

هنــگام اســتفاده از گیــره حتمــا از صفحــات محافــظ بــرای لبــه های گیره اســتفاده کنید تا قطعات 

بــه وســیله آج های گیره آســیب نبینند.
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تعریف عدد

شناسه جهانی سازنده ۱

کالس  خودرو ۲

VIN شاخص صحت عدد ۳

مدل خودرو )سال تولید( ۴

کارخانه تولیدی ۵

شماره سریال ۶

تعریف WMI کد شماره

که با عدد ۷ شروع می شوند( گروه M1 )برای خودروهایی  LVV 1

گر شناسه جهانی سازنده می باشد: سه رقم اول VIN بیان 

ع و تیپ خودرو است.	  چهارمین رقم VIN بیان گر نو

M1 گروه - حرف D یعنی تمام خودرهای 

ع محرک جلو یا عقب است.	  گر اتاق خودرو و نو پنجمین رقم VIN بیان 

ع ۲×۴ - حرف C یعنی خودروی سدان 4 درب از نو

گر ویژگی های دینامیکی خودرو است.	  ششمین رقم VIN بیان 

گیربکس دستی - "1" یعنی 

گیربکس اتوماتیک -"۲" یعنی 

گر ویژگی های دینامیکی خودرو است.	  هفتمین رقم VIN بیان 

-     یعنی خودروی بنزینی با حجم موتور 2 تا 2/5 لیتر

گر سیستم ایمنی خودرو است.	  هشتمین رقم VIN بیان 

کمربند ایمنی و ایربگ - B یعنی دارای 
نهمین رقم بیانگر بررسی صحت شماره سریال شاسی می باشد.	 

کردن یا تایید نکردن 16 رقم VIN می باشد. - برای بررسی تایید 

گر سال ساخت خودرو است.	  دهمین رقم بیان 

- F یعنی تولید 2015
کارخانه است	  کد  یازدهمین رقم بیانگر 

کمپانی چری می باشد. گر نشان تجاری  - D بیان 

گر شماره سریال تولید خودرو است. شش رقم آخر بیان 

 این ارقام همان شماره سریال حقیقی تولید خودرو است.
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اطالعات شاسی خودرو

1- شماره شاسی خودرو

این عدد در جلو و قسمت چپ داشبورد قرار دارد.)مطابق شکل(

کرد. کن نیز مشاهده  ک  این شماره را می توان در محفظه موتور و روی سینی برف پا

)VIN( شماره شاسی خودرو

کــه در مجمــوع یــک  کالس خــودرو )VIS( مــی باشــد  کننــده )VDS( و  شــماره شاســی خــودرو شــامل شناســه جهانــی ســازنده )WMI(، برنــد )نــام تجــاری( تولیــد 

کتــر 17 رقمــی را تشــکیل مــی دهنــد. مشــخصات ایــن ارقــام بــه شــکل زیــر میباشــد: کارا
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تعریف عدد

شناسه جهانی سازنده ۱

کالس  خودرو ۲

VIN شاخص صحت عدد ۳

مدل خودرو )سال تولید( ۴

کارخانه تولیدی ۵

شماره سریال ۶

تعریف WMI کد شماره

که با عدد ۷ شروع می شوند( گروه M1 )برای خودروهایی  LVV 1

گر شناسه جهانی سازنده می باشد: سه رقم اول VIN بیان 

ع و تیپ خودرو است.	  چهارمین رقم VIN بیان گر نو

M1 گروه - حرف D یعنی تمام خودرهای 

ع محرک جلو یا عقب است.	  گر اتاق خودرو و نو پنجمین رقم VIN بیان 

ع ۲×۴ - حرف C یعنی خودروی سدان 4 درب از نو

گر ویژگی های دینامیکی خودرو است.	  ششمین رقم VIN بیان 

گیربکس دستی - "1" یعنی 

گیربکس اتوماتیک -"۲" یعنی 

گر ویژگی های دینامیکی خودرو است.	  هفتمین رقم VIN بیان 

-     یعنی خودروی بنزینی با حجم موتور 2 تا 2/5 لیتر

گر سیستم ایمنی خودرو است.	  هشتمین رقم VIN بیان 

کمربند ایمنی و ایربگ - B یعنی دارای 
نهمین رقم بیانگر بررسی صحت شماره سریال شاسی می باشد.	 

کردن یا تایید نکردن 16 رقم VIN می باشد. - برای بررسی تایید 

گر سال ساخت خودرو است.	  دهمین رقم بیان 

- F یعنی تولید 2015
کارخانه است	  کد  یازدهمین رقم بیانگر 

کمپانی چری می باشد. گر نشان تجاری  - D بیان 

گر شماره سریال تولید خودرو است. شش رقم آخر بیان 

 این ارقام همان شماره سریال حقیقی تولید خودرو است.
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اطالعات شاسی خودرو

1- شماره شاسی خودرو

این عدد در جلو و قسمت چپ داشبورد قرار دارد.)مطابق شکل(

کرد. کن نیز مشاهده  ک  این شماره را می توان در محفظه موتور و روی سینی برف پا

)VIN( شماره شاسی خودرو

کــه در مجمــوع یــک  کالس خــودرو )VIS( مــی باشــد  کننــده )VDS( و  شــماره شاســی خــودرو شــامل شناســه جهانــی ســازنده )WMI(، برنــد )نــام تجــاری( تولیــد 

کتــر 17 رقمــی را تشــکیل مــی دهنــد. مشــخصات ایــن ارقــام بــه شــکل زیــر میباشــد: کارا
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نماد ها

کیلومتر شمار و برخی نمادهای استاندارد می باشد. جدول زیر مربوط به معرفی عالیم موجود در صفحه 

۲- چراغ روز 1- چراغ هشدار سیستم شارژ

۴- چراغ مه شکن عقب ۳- چراغ مه شکن جلو

)A/C( کولر کلید   -۶ ۵- چراغ نور باالی جلو

۸- چراغ هشدار دمای آب موتور ۷- چراغ سرویس

۱۰- چراغ هشدار سیستم مدیریت موتور کوچک ) چراغ پارک( ۹- چراغ 

۱۲- چراغ هشدار فشار روغن موتور ۱۱- چراغ چک موتور

۱۴- چراغ هشدار ایربگ ۱۳- چراغ راهنما

۱۶- چراغ هشدار سیستم ترمز کمربند راننده ۱۵- چراغ یادآوری 

کمربند سرنشین جلو ۱۸- چراغ یادآوری  ABS ۱۷- چراغ هشدار سیستم

ESP ۲۰-چراغ هشدار خاموش بودن ESP ۱۹- چراغ هشدار

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو  -۲۲ ۲۱-چراغ اخطار اتمام سوخت

CVT گیربکس ۲۴-چراغ هشدار  کنترل کروز  ۲۳- چراغ 

۲۶-کلید فالشر ۲۵- چراغ ترمز دستی

۲۸- فندک ۲۷- بوق

۳۰- شیشه شور ۲۹- اهرم بازکن درب موتور
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ک خودرو 2- پال
کنار ســتون درب جلو ســمت راســت چســبانده شــده است. ک خودرو در  پال

3- شــماره موتور
شــماره موتور روی بلوک ســیلندر و بین مانیفولد هوا و دینام واقع شــده اســت.

گیربکس 4- شــماره 
گیربکس در مدل دســتی: شــماره 

گیربکس حک شــده است. روی پوســته 

:)CVT( گیربکــس در مدل اتوماتیک شــماره 
گیربکس حک شــده است. روی پوســته 
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نماد ها

کیلومتر شمار و برخی نمادهای استاندارد می باشد. جدول زیر مربوط به معرفی عالیم موجود در صفحه 

۲- چراغ روز 1- چراغ هشدار سیستم شارژ

۴- چراغ مه شکن عقب ۳- چراغ مه شکن جلو

)A/C( کولر کلید   -۶ ۵- چراغ نور باالی جلو

۸- چراغ هشدار دمای آب موتور ۷- چراغ سرویس

۱۰- چراغ هشدار سیستم مدیریت موتور کوچک ) چراغ پارک( ۹- چراغ 

۱۲- چراغ هشدار فشار روغن موتور ۱۱- چراغ چک موتور

۱۴- چراغ هشدار ایربگ ۱۳- چراغ راهنما

۱۶- چراغ هشدار سیستم ترمز کمربند راننده ۱۵- چراغ یادآوری 

کمربند سرنشین جلو ۱۸- چراغ یادآوری  ABS ۱۷- چراغ هشدار سیستم

ESP ۲۰-چراغ هشدار خاموش بودن ESP ۱۹- چراغ هشدار

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو  -۲۲ ۲۱-چراغ اخطار اتمام سوخت

CVT گیربکس ۲۴-چراغ هشدار  کنترل کروز  ۲۳- چراغ 

۲۶-کلید فالشر ۲۵- چراغ ترمز دستی

۲۸- فندک ۲۷- بوق

۳۰- شیشه شور ۲۹- اهرم بازکن درب موتور

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30

-   +

OFF

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۱6

2 - مقدمه

ک خودرو 2- پال
کنار ســتون درب جلو ســمت راســت چســبانده شــده است. ک خودرو در  پال

3- شــماره موتور
شــماره موتور روی بلوک ســیلندر و بین مانیفولد هوا و دینام واقع شــده اســت.

گیربکس 4- شــماره 
گیربکس در مدل دســتی: شــماره 

گیربکس حک شــده است. روی پوســته 

:)CVT( گیربکــس در مدل اتوماتیک شــماره 
گیربکس حک شــده است. روی پوســته 
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روشهایعیبیابی جزئیات نوعروش

اســتفاده از روش هــای حذفــی بــرای   	
تعییــن قطعــات معیــوب بــا تشــخیص کــد 

)DTC( خطــا 
بررســی تــک تــک کنتــرل یونیت هــا   	
ــص  ــک از  نق ــر ی ــذف ه ــکنر و ح ــط اس توس

احتمالــی هــای 

خطاهــای  کــد  مبنــای  بــر  تشــخیص  روش 
)DTC( شــده  ذخیــره 

)DTC( کد خطا تشخیص بر مبنای 

اســتفاده از روش هــای حذفــی بــرای   	
تعیین قطعات معیوب با استفاده از عالیم 

خرابــی
بازرســی تــک به تک قطعات اســکنر   	
و حــذف  هــر از  یــک از نقص هــای احتمالــی

روش تشــخیص بــر مبنــای عالیــم ایــراد و 
خرابــی اســت.

کــد  )بــدون  عالیــم  مبنــای  بــر  تشــخیص 
شــده( ذخیــره  خطــای 

عیب یابی و تست

۱- مبانی تشخیص و روش های عیب یابی

۲- جزییات مراحل عیب یابی

توضیحات مراحل

کنید. کلیه اطالعات و جزییات آن را ثبت  خ می دهد،  که یک نقص الکترونیک ر زمانی  ۱

ــد،  ــاده بگیری ــت ج ــزوم تس ــورت ل ــی در ص ــد، حت کنی کار  ــت  ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــر خراب ــت تاثی ــه تح ک ــتمی  کل سیس روی 
گــر امــکان ایجــاد مجــدد ایــراد را نداریــد، بــه بخــش آزمــون شــبیه ســازی  کنیــد. ا پارامترهــا و نشــانه هــای نقــص را پیــدا 

کنیــد. ایرادهــای الکتریکــی مراجعــه 

۲

که شامل: کنید  کند، جمع آوری  کمک می  که به تشخیص شما  تمام عواملی را 
مدارهای برقی	 
گرام شماتیک سیستم	  دیا
کتابچه راهنما	  فصل های مربوطه در 
اطالعیه های فنی	 
عملیات عیب یابی را با توجه به اظهارات مشتری و دانش و تجربه خود انجام دهید.	 

۳

گونــه اتصالــی در قســمت مربوطــه وجــود دارد، تمــام اتصــاالت را از لحــاظ محکــم بــودن و یــا آســیب دیــدن ســیم  گــر هــر  ا
کنیــد. هــا بررســی 

کنید و تشخیص عیب را با توجه به نقشه های برقی انجام دهید. مدارهای مربوطه و اجزای آنها را مشخص 

۴

مدار را تعمیر و در صورت لزوم، قطعات معیوب را تعویض نمایید. ۵
کــه به طور  کارکــرد تمامــی قســمت هــا بایــد تاییــد شــود و مطمئــن شــوید  کنیــد. صحــت  در تمامــی حــاالت، مدارهــا را تســت 

اتفاقــی ایــراد جدیــدی در عملکــرد ســایر سیســتم هــا ایجــاد نکــرده اید. ۶
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نحوه عیب یابی مدار برقی

طریقه استفاده از دستگاه عیب یاب

ــاز  کــرده و ســویچ را ب ــه ســوکت عیــب یابــی وصــل  ــاب X-431 را ب کانکتــور دســتگاه عیــب ی

گــر خطــای ارتبــاط در صفحــه نمایــش گــر دســتگاه ظاهــر شــد، یعنــی یــا خــودرو ایــراد دارد  کنیــد. ا

یــا دســتگاه عیــب یــاب. 

گــر دســتگاه عیــب یــاب بــه ســایر خودروهــا بــه راحتــی وصــل شــود، ســوکت عیــب یابــی 	   ا

کنیــد. خــودرو را بررســی 

گــر ارتبــاط دســتگاه عیــب یــاب بــا ســایر خــودرو هــا بــه مشــکل برخــورد، بــه احتمــال زیــاد 	  ا

کــرده اســت. عیــب یــاب ایــراد پیــدا 

)ECU( کنترل موتور رفع عیب سیستم 

کنتــرل ECU نیــز  کثــر مراحــل بازدیــد و بررســی عیــوب، شــامل بازدیــد مــدار سیســتم  کنتــرل موتــور )ECU( اســتفاده شــده اســت. ا در ایــن خــودرو از  سیســتم 

کنــد. کفایــت مــی  کافــی از سیســتم و دانســتن دانــش پایــه ای الکترونیــک بــرای عیــب یابــی صحیــح و تعمیــرات الزم  می باشــد. داشــتن یــک درک 
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روشهایعیبیابی جزئیات نوعروش

اســتفاده از روش هــای حذفــی بــرای   	
تعییــن قطعــات معیــوب بــا تشــخیص کــد 

)DTC( خطــا 
بررســی تــک تــک کنتــرل یونیت هــا   	
ــص  ــک از  نق ــر ی ــذف ه ــکنر و ح ــط اس توس

احتمالــی هــای 

خطاهــای  کــد  مبنــای  بــر  تشــخیص  روش 
)DTC( شــده  ذخیــره 

)DTC( کد خطا تشخیص بر مبنای 

اســتفاده از روش هــای حذفــی بــرای   	
تعیین قطعات معیوب با استفاده از عالیم 

خرابــی
بازرســی تــک به تک قطعات اســکنر   	
و حــذف  هــر از  یــک از نقص هــای احتمالــی

روش تشــخیص بــر مبنــای عالیــم ایــراد و 
خرابــی اســت.

کــد  )بــدون  عالیــم  مبنــای  بــر  تشــخیص 
شــده( ذخیــره  خطــای 

عیب یابی و تست

۱- مبانی تشخیص و روش های عیب یابی

۲- جزییات مراحل عیب یابی

توضیحات مراحل

کنید. کلیه اطالعات و جزییات آن را ثبت  خ می دهد،  که یک نقص الکترونیک ر زمانی  ۱

ــد،  ــاده بگیری ــت ج ــزوم تس ــورت ل ــی در ص ــد، حت کنی کار  ــت  ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــر خراب ــت تاثی ــه تح ک ــتمی  کل سیس روی 
گــر امــکان ایجــاد مجــدد ایــراد را نداریــد، بــه بخــش آزمــون شــبیه ســازی  کنیــد. ا پارامترهــا و نشــانه هــای نقــص را پیــدا 

کنیــد. ایرادهــای الکتریکــی مراجعــه 

۲

که شامل: کنید  کند، جمع آوری  کمک می  که به تشخیص شما  تمام عواملی را 
مدارهای برقی	 
گرام شماتیک سیستم	  دیا
کتابچه راهنما	  فصل های مربوطه در 
اطالعیه های فنی	 
عملیات عیب یابی را با توجه به اظهارات مشتری و دانش و تجربه خود انجام دهید.	 

۳

گونــه اتصالــی در قســمت مربوطــه وجــود دارد، تمــام اتصــاالت را از لحــاظ محکــم بــودن و یــا آســیب دیــدن ســیم  گــر هــر  ا
کنیــد. هــا بررســی 

کنید و تشخیص عیب را با توجه به نقشه های برقی انجام دهید. مدارهای مربوطه و اجزای آنها را مشخص 

۴

مدار را تعمیر و در صورت لزوم، قطعات معیوب را تعویض نمایید. ۵
کــه به طور  کارکــرد تمامــی قســمت هــا بایــد تاییــد شــود و مطمئــن شــوید  کنیــد. صحــت  در تمامــی حــاالت، مدارهــا را تســت 

اتفاقــی ایــراد جدیــدی در عملکــرد ســایر سیســتم هــا ایجــاد نکــرده اید. ۶
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نحوه عیب یابی مدار برقی

طریقه استفاده از دستگاه عیب یاب

ــاز  کــرده و ســویچ را ب ــه ســوکت عیــب یابــی وصــل  ــاب X-431 را ب کانکتــور دســتگاه عیــب ی

گــر خطــای ارتبــاط در صفحــه نمایــش گــر دســتگاه ظاهــر شــد، یعنــی یــا خــودرو ایــراد دارد  کنیــد. ا

یــا دســتگاه عیــب یــاب. 

گــر دســتگاه عیــب یــاب بــه ســایر خودروهــا بــه راحتــی وصــل شــود، ســوکت عیــب یابــی 	   ا

کنیــد. خــودرو را بررســی 

گــر ارتبــاط دســتگاه عیــب یــاب بــا ســایر خــودرو هــا بــه مشــکل برخــورد، بــه احتمــال زیــاد 	  ا

کــرده اســت. عیــب یــاب ایــراد پیــدا 

)ECU( کنترل موتور رفع عیب سیستم 

کنتــرل ECU نیــز  کثــر مراحــل بازدیــد و بررســی عیــوب، شــامل بازدیــد مــدار سیســتم  کنتــرل موتــور )ECU( اســتفاده شــده اســت. ا در ایــن خــودرو از  سیســتم 

کنــد. کفایــت مــی  کافــی از سیســتم و دانســتن دانــش پایــه ای الکترونیــک بــرای عیــب یابــی صحیــح و تعمیــرات الزم  می باشــد. داشــتن یــک درک 
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پ(محفظه موتور

که همگی آن ها نیازمند بررسی موارد زیر می باشند:	  ارتعاش های موتور خودرو می تواند باعث دالیل بسیاری از ایرادهای الکترونیکی باشد 

- اتصاالت به خوبی نصب نشده اند.

کوتاه می باشد و زمان لرزش و ارتعاش موتور باعث بروز عیب می شوند و ایراد تشدید می گردد. - طول سیم ها 

- سیم های صدمه دیده روی قطعت متحرک سوار شده اند.

کثیف شده اند و یا توسط مواد خورنده صدمه دیده اند. - سیم ها 

- سیم های صدمه دیده به قطعات داغ و پر حرارت نزدیک شده اند.

بــرای بازدیــد محفظــه موتــور، ابتــدا از شــرایط مطلــوب اتصــال بدنــه هــا مطمئــن شــوید. اولیــن مــورد، بررســی اتصــال بدنــه مربــوط بــه سیســتم ایــراد دار 	 

کــرده و ارتبــاط  کانکتورهــای شــل و ضعیــف بــه آرامــی تــکان دهیــد. بــه مــدار برقــی مربوطــه مراجعــه  کــردن  مــی باشــد. ســپس دســته ســیم هــا را بــرای پیــدا 

کنیــد. ســیم هــا را بررســی 

ت( پشت داشبورد

گیــره هــا و بســت هــای دســته ســیم هــا باعــث بــه هــم پیچیــدن آن هــا خواهــد شــد. لــرزش خــودرو نیــز باعــث خواهــد شــد تــا دســته 	  نصــب غلــط و نامناســب 

کــه نزدیــک بــه پایــه و پیــچ هــا قــرار دارنــد، بــه شــدت بپیچینــد. ســیم هایــی 

هنــگام لــرزش خــودرو، دســته ســیم هایــی کــه شــل هســتند یــا بســت ندارنــد بــا اجــزا صندلــی )ماننــد ریــل صندلــی( تمــاس خواهنــد داشــت. دســته ســیم هایــی 	 

کــه از چنیــن مــکان هایــی عبــور مــی کننــد را از نظــر آســیب دیدگــی بررســی نماییــد.

2- آزمون حساسیت های حرارتی

کــه در ایــن زمــان، آزمایــش  گاهــی راننــده نســبت بــه وضعیــت خــودرو نگــران مــی شــود  کوتــاه پــس از متوقــف شــدن خــودرو،  گــرم و یــا در زمــان  در شــرایط هــوای 

کــردن قطعــات بــه وســیله یــک هیتــر  یــا سشــوار انجــام دهیــد. گــرم  حساســیت هــای حرارتــی الزم اســت. ایــن روش را بــا 

3- آزمون انجماد

گرم شدن خورو در زمستان و هوای سرد بر طرف شود، این خرابی ناشی از یخ زدگی قطعات الکتریکی خودرو است. گر خرابی بعد از  ا

از حرارت دادن به قطعات با دمای بیشتر ازF ( ۶۰° C°۱۴۰( خودداری کنید.	 

تمیــز کــردن قطعــات بــه وســیله دمیــدن هــوای فشــرده بــا تفنگــی بــاد ممکــن اســت باعــث آســیب دیدگــی چشــم  شــود. بنابرایــن حتمــا حیــن انجام ایــن کار 	 

از عینــک ایمنــی اســتفاده کنید.

  توجه
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آزمون شبیه سازی مدارها

کنیــد. ایرادهــای خــودرو توســط ایــن  کــه بــه ســادگی قابــل تشــخص و ردیابــی نیســتند را توســط ایــن روش مــی توانیــد عیــب یابــی  ایــرادات غیــر معمــول و نامتعــارف 

گــروه  روش بــه طــور خیلــی موثــری نمایــان مــی شــوند. ایــراد خــودرو بــا شــبیه ســازی شــرایط و محیــط قابــل تعییــن و تشــخیص اســت. آزمــون شــبیه ســازی بــه 7 

زیــر طبقــه بنــدی مــی شــود:

آزمون ارتعاشی	 

آزمون حساسیت های حرارتی	 

آزمون انجامد	 

تست نشتی	 

تست بار	 

گرم/ سرد	  تست استارت 

تست افت ولتاژ	 

نکته

گوش دهیم. خ می دهد،  که ایراد در آن شرایط ر که به توضیحات مشتری در مورد شرایطی  این نکته بسیار حایز اهمیت است 

1- آزمون ارتعاشی

کنــد( ممکــن اســت در عملکــرد  کار مــی  ــا دور آرام  ــور ب ــر روشــن اســت و موت ــرزش اســت )کول ــور دارای ل ــا موت کــه خــودرو در یــک جــاده ناهمــوار قــرار دارد و ی زمانــی 

ــه آزمــون ارتعاشــی مــی پردازیــم و مســایل زیــر را در مــورد خــودرو بررســی و مــورد تســت و ارزیابــی قــرار مــی دهیــم: کــه در ایــن زمــان ب خ دهــد  ــی ر سیســتم اختالل

نکته

گیــرد، ایــن وضعیــت احتمــاال بــا تســت هــای بصــری قابــل  کــه خــودرو در محیــط مرطــوب قــرار دارد، الیــه ای از مــواد خورنــده بــر روی اتصــاالت شــکل مــی  زمانــی 

کنیــد. کــردن، تمیــز  کــه اتصــاالت و ترمینــال هــا را بعــد از هــر بــار بررســی و بــاز و بســت  شناســایی و رویــت نیســت. توصیــه مــی شــود 

ب(رله ها و سنسورها:

کار مشخص می شوند. رله ها و سنسورها را به آرامی تکان دهید. رله های ضعیف و در شرف قطعی با این 

الف( آسیب دیدن سیم ها و اتصاالت
ــا اتصــاالت آســیب دیــده باشــند و سیســتم الکتریکــی خــودرو را  ممکــن اســت ســیم هــا ی

تحــت تاثیــر قــرار بدهنــد.
کمــی  کــه بــه دنبــال عیــب هســتید بــه آرامــی اتصــاالت را تــکان دهیــد و آن هــا را  زمانــی 
کــه ضعیــف و یــا در شــرف  کار مــی توانیــد اتصاالتــی را  تحــت فشــار بگذاریــد. بــا انجــام ایــن 

کنیــد. قطعــی هســتند، پیــدا 

به آرامی تکان دهید 

به آرامی تکان دهید 
به آرامی  بکشید
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پ(محفظه موتور

که همگی آن ها نیازمند بررسی موارد زیر می باشند:	  ارتعاش های موتور خودرو می تواند باعث دالیل بسیاری از ایرادهای الکترونیکی باشد 

- اتصاالت به خوبی نصب نشده اند.

کوتاه می باشد و زمان لرزش و ارتعاش موتور باعث بروز عیب می شوند و ایراد تشدید می گردد. - طول سیم ها 

- سیم های صدمه دیده روی قطعت متحرک سوار شده اند.

کثیف شده اند و یا توسط مواد خورنده صدمه دیده اند. - سیم ها 

- سیم های صدمه دیده به قطعات داغ و پر حرارت نزدیک شده اند.

بــرای بازدیــد محفظــه موتــور، ابتــدا از شــرایط مطلــوب اتصــال بدنــه هــا مطمئــن شــوید. اولیــن مــورد، بررســی اتصــال بدنــه مربــوط بــه سیســتم ایــراد دار 	 

کــرده و ارتبــاط  کانکتورهــای شــل و ضعیــف بــه آرامــی تــکان دهیــد. بــه مــدار برقــی مربوطــه مراجعــه  کــردن  مــی باشــد. ســپس دســته ســیم هــا را بــرای پیــدا 

کنیــد. ســیم هــا را بررســی 

ت( پشت داشبورد

گیــره هــا و بســت هــای دســته ســیم هــا باعــث بــه هــم پیچیــدن آن هــا خواهــد شــد. لــرزش خــودرو نیــز باعــث خواهــد شــد تــا دســته 	  نصــب غلــط و نامناســب 

کــه نزدیــک بــه پایــه و پیــچ هــا قــرار دارنــد، بــه شــدت بپیچینــد. ســیم هایــی 

هنــگام لــرزش خــودرو، دســته ســیم هایــی کــه شــل هســتند یــا بســت ندارنــد بــا اجــزا صندلــی )ماننــد ریــل صندلــی( تمــاس خواهنــد داشــت. دســته ســیم هایــی 	 

کــه از چنیــن مــکان هایــی عبــور مــی کننــد را از نظــر آســیب دیدگــی بررســی نماییــد.

2- آزمون حساسیت های حرارتی

کــه در ایــن زمــان، آزمایــش  گاهــی راننــده نســبت بــه وضعیــت خــودرو نگــران مــی شــود  کوتــاه پــس از متوقــف شــدن خــودرو،  گــرم و یــا در زمــان  در شــرایط هــوای 

کــردن قطعــات بــه وســیله یــک هیتــر  یــا سشــوار انجــام دهیــد. گــرم  حساســیت هــای حرارتــی الزم اســت. ایــن روش را بــا 

3- آزمون انجماد

گرم شدن خورو در زمستان و هوای سرد بر طرف شود، این خرابی ناشی از یخ زدگی قطعات الکتریکی خودرو است. گر خرابی بعد از  ا

از حرارت دادن به قطعات با دمای بیشتر ازF ( ۶۰° C°۱۴۰( خودداری کنید.	 

تمیــز کــردن قطعــات بــه وســیله دمیــدن هــوای فشــرده بــا تفنگــی بــاد ممکــن اســت باعــث آســیب دیدگــی چشــم  شــود. بنابرایــن حتمــا حیــن انجام ایــن کار 	 

از عینــک ایمنــی اســتفاده کنید.

  توجه
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آزمون شبیه سازی مدارها

کنیــد. ایرادهــای خــودرو توســط ایــن  کــه بــه ســادگی قابــل تشــخص و ردیابــی نیســتند را توســط ایــن روش مــی توانیــد عیــب یابــی  ایــرادات غیــر معمــول و نامتعــارف 

گــروه  روش بــه طــور خیلــی موثــری نمایــان مــی شــوند. ایــراد خــودرو بــا شــبیه ســازی شــرایط و محیــط قابــل تعییــن و تشــخیص اســت. آزمــون شــبیه ســازی بــه 7 

زیــر طبقــه بنــدی مــی شــود:

آزمون ارتعاشی	 

آزمون حساسیت های حرارتی	 

آزمون انجامد	 

تست نشتی	 

تست بار	 

گرم/ سرد	  تست استارت 

تست افت ولتاژ	 

نکته

گوش دهیم. خ می دهد،  که ایراد در آن شرایط ر که به توضیحات مشتری در مورد شرایطی  این نکته بسیار حایز اهمیت است 

1- آزمون ارتعاشی

کنــد( ممکــن اســت در عملکــرد  کار مــی  ــا دور آرام  ــور ب ــر روشــن اســت و موت ــرزش اســت )کول ــور دارای ل ــا موت کــه خــودرو در یــک جــاده ناهمــوار قــرار دارد و ی زمانــی 

ــه آزمــون ارتعاشــی مــی پردازیــم و مســایل زیــر را در مــورد خــودرو بررســی و مــورد تســت و ارزیابــی قــرار مــی دهیــم: کــه در ایــن زمــان ب خ دهــد  ــی ر سیســتم اختالل

نکته

گیــرد، ایــن وضعیــت احتمــاال بــا تســت هــای بصــری قابــل  کــه خــودرو در محیــط مرطــوب قــرار دارد، الیــه ای از مــواد خورنــده بــر روی اتصــاالت شــکل مــی  زمانــی 

کنیــد. کــردن، تمیــز  کــه اتصــاالت و ترمینــال هــا را بعــد از هــر بــار بررســی و بــاز و بســت  شناســایی و رویــت نیســت. توصیــه مــی شــود 

ب(رله ها و سنسورها:

کار مشخص می شوند. رله ها و سنسورها را به آرامی تکان دهید. رله های ضعیف و در شرف قطعی با این 

الف( آسیب دیدن سیم ها و اتصاالت
ــا اتصــاالت آســیب دیــده باشــند و سیســتم الکتریکــی خــودرو را  ممکــن اســت ســیم هــا ی

تحــت تاثیــر قــرار بدهنــد.
کمــی  کــه بــه دنبــال عیــب هســتید بــه آرامــی اتصــاالت را تــکان دهیــد و آن هــا را  زمانــی 
کــه ضعیــف و یــا در شــرف  کار مــی توانیــد اتصاالتــی را  تحــت فشــار بگذاریــد. بــا انجــام ایــن 

کنیــد. قطعــی هســتند، پیــدا 

به آرامی تکان دهید 

به آرامی تکان دهید 
به آرامی  بکشید
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کنترل یونیت ها و قطعات الکتریکی اقدامات احتیاطی در بررسی 

قبــل از هــرکاری ســوییچ خــودرو را روی حالــت B )بســته( قــرار دهیــد و اتصــال 	 

کنیــد و 2 دقیقــه نیــز صبرکنیــد تــا بــرق ذخیــره شــده در ایربــگ  منفــی باتــری را بــاز 

تخلیــه شــود. 

کدهــای خطــا )DTC( مــی شــود، بنابرایــن بهتــر اســت ایــن اطالعــات 	  کــردن اتصــال باتــری منجــر بــه حــذف اطالعــات و تنظیمــات ســاعت، رادیــو و  قطــع 

کابــل منفــی، مشــخص و تاییــد شــوند. کــردن  قبــل از قطــع 

گاه اتصاالت باتری را جابه جا و بر عکس وصل نکنید.	  هیچ 

که مناسب خودرو شما طراحی شده اند.	  کنید  همیشه قطعاتی را به خودرو متصل 

کنترل یونیت از شرایط ورودی و خروجی های سیستم مطمئن شوید. 1- قبل از تعویض 

کردن اجزا سیستم:	  زمان باز 

نیرویی بیش از اندازه برای جداسازی قطعات وارد نکنید.  -

کرده و بعد با دست اتصال را جدا سازید. گر اتصال توسط پیچ و مهره محکم شده است، ابتدا پیچ را شل  ا  -

کنید:	  که می خواهید اتصاالت را به یکدیگر متصل  زمانی 

کابل را به آن وصل نمایید. که ترمینال ها یا پین ها سالم بوده و صدمه ندیده اند و سپس  کانکتور، مطمئن شوید  قبل از نصب   -

کــه قســمت رنــگ شــده آن در بــاال و در راســتای قســمت رنــگ شــده  کنیــد  کنیــد، پیــچ را بــه قــدری ســفت  کانکتــور را بــا پیــچ و مهــره وصــل مــی  کــه  زمانــی   -

قطعــه باشــد.

کنترل یونیت ضربه نزنید تا از صدمه دیدن محفوظ بماند.	  به 

کــرده و ســپس بــه خــودرو 	  گــر آب روی آن ریخــت، بــا دقــت آن را خشــک  کنتــرل یونیــت را از نفــوذ آب و بــاران محفــوظ بداریــد و ا کــه  توجــه داشــته باشــید 

متصــل نماییــد.

کانکتورها نفوذ نکند.	  گونه مایعات به پایه های  که هیچ  مراقب باشید 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۲۲

2 - مقدمه

4- تست نشتی

خ دهــد. در ایــن صــورت ایــراد ممکــن اســت بــه  ایــراد ممکــن اســت در شــرایط بارانــی یــا برفــی ر

دلیــل نفــوذ آب بــه قطعــات الکتریکــی ایجــاد شــود. نشــتی را مــی تــوان بــا پاشــیدن آب روی 

کــرد )ماننــد شســتن خــودرو( . خــودرو بررســی 

5- تست بار

کــن شیشــه عقــب، رادیــو، چــراغ مــه  گــرم  کولــر،  کــه تجهیــزات الکتریکــی روشــن هســتند، روی دهــد، در ایــن حالــت تجهیــزات برقــی شــامل  گــر ایــراد فقــط در زمانــی  ا

کنیــد. کــرده و رابطــه بیــن روشــن شــدن ایــن تجهیــزات و ایــراد را مشــخص  شــکن و ... را یــک بــه یــک روشــن 

گرم / سرد 6- تست استارت 

کــردن  گــرم شــدن خــودرو ناپدیــد مــی شــوند. در ایــن صــورت، خــودرو را بــه مــدت یــک شــب بــدون روشــن  برخــی ایــرادات در زمــان اســتارت ســرد ظاهــر شــده و پــس از 

کنیــد. کنیــد. ایــن تســت را انجــام دهیــد و علــت را ســریعا پیــدا  متوقــف 

7- تست افت ولتاژ

کارکرد طبیعی و نرمال اجزا الکتریکی و مدارات برقی تاثیر بگذارند. که ممکن است روی  عموما تست افت ولتاژ برای یافتن علت هایی است 

کم )صفر اهم یا نزدیک به صفر ( باشد، سیم یا مدار سالم است. گیری شده یک رشته سیم توسط مولتی متر خیلی  گر مقاومت اندازه  ا

کانکتورها و رابط ها باشد. کلیدها یا شل بودن  مقاومت زیاد در مدار ممکن است ناشی از اتصال بدنه شل و ضعیف، زنگ زدگی 

کرد: در این وضعیت می توان از 2 روش زیر استفاده 

کافــی پاییــن مــی باشــد تــا خرابــی دوبــاره خــود را نشــان دهــد. یــک  کــه دمــا بــه انــدازه  کنیــد. مطمئــن شــوید  روش1: خــودرو را یــک شــب در فضــای بــاز پــارک 

کــه پــس از آن و هنــگام فــرا رســیدن صبــح ممکــن اســت عیــب دیگــر خــود را نشــان ندهنــد. عیــب یابــی ســریع بــر روی قطعــات انجــام دهیــد. چــرا 

کــه آیــا دوبــاره عیــب ایجــاد  کنیــد و ببینیــد  کنیــد. ســپس قطعــه فریــز شــده را دوبــاره نصــب  کــه بــه آن مشــکوک هســتید را در جایــی فریــز  روش2: قطعــه ای را 

کنیــد. گــر عیــب دوبــاره تکــرار شــد، قطعــه را تعمیــر یــا تعویــض  می شــود. ا
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کنترل یونیت ها و قطعات الکتریکی اقدامات احتیاطی در بررسی 

قبــل از هــرکاری ســوییچ خــودرو را روی حالــت B )بســته( قــرار دهیــد و اتصــال 	 

کنیــد و 2 دقیقــه نیــز صبرکنیــد تــا بــرق ذخیــره شــده در ایربــگ  منفــی باتــری را بــاز 

تخلیــه شــود. 

کدهــای خطــا )DTC( مــی شــود، بنابرایــن بهتــر اســت ایــن اطالعــات 	  کــردن اتصــال باتــری منجــر بــه حــذف اطالعــات و تنظیمــات ســاعت، رادیــو و  قطــع 

کابــل منفــی، مشــخص و تاییــد شــوند. کــردن  قبــل از قطــع 

گاه اتصاالت باتری را جابه جا و بر عکس وصل نکنید.	  هیچ 

که مناسب خودرو شما طراحی شده اند.	  کنید  همیشه قطعاتی را به خودرو متصل 

کنترل یونیت از شرایط ورودی و خروجی های سیستم مطمئن شوید. 1- قبل از تعویض 

کردن اجزا سیستم:	  زمان باز 

نیرویی بیش از اندازه برای جداسازی قطعات وارد نکنید.  -

کرده و بعد با دست اتصال را جدا سازید. گر اتصال توسط پیچ و مهره محکم شده است، ابتدا پیچ را شل  ا  -

کنید:	  که می خواهید اتصاالت را به یکدیگر متصل  زمانی 

کابل را به آن وصل نمایید. که ترمینال ها یا پین ها سالم بوده و صدمه ندیده اند و سپس  کانکتور، مطمئن شوید  قبل از نصب   -

کــه قســمت رنــگ شــده آن در بــاال و در راســتای قســمت رنــگ شــده  کنیــد  کنیــد، پیــچ را بــه قــدری ســفت  کانکتــور را بــا پیــچ و مهــره وصــل مــی  کــه  زمانــی   -

قطعــه باشــد.

کنترل یونیت ضربه نزنید تا از صدمه دیدن محفوظ بماند.	  به 
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کانکتورها نفوذ نکند.	  گونه مایعات به پایه های  که هیچ  مراقب باشید 
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کانکتورها نحوه بررسی 

کانکتورهــا و یــا پارگــی ســیم هــا بــه  بســیاری از ایــرادات  الکتریکــی بــه علــت وجــود اشــکال در 

کــه قطعــات یــا ســیم هــا را از  وجــود مــی آینــد و البتــه ممکــن اســت از رلــه هــا نیــز باشــد. قبــل از آن 

کنیــد. کنتــرل  کانکتورهــا را  کنیــد، ابتــدا وضعیــت  لحــاظ خرابــی بررســی 

کانکتور از قسمت دسته سیم آن الف( بررسی 

کاوری وجود دارد، ابتدا آن را جدا نمایید.	  کانکتور پوشش یا  گر بر روی  ا

کانکتور می شود. گونه اشتباهی باعث صدمه دیدن آب بندی  که هر  کنید، چرا  کانکتور ضد آب است، از سمت دسته سیم آن را بررسی  گر  ا

 ب( 
2- چک کنید که اتصال ها به میزان کافی سفت باشند.

اتصال ها ممکن است باعث ایجاد نویز در مدار شوند.	 

کنید:	  خ  داده بود، رویه های زیر را دنبال  گر نویز در مدار ر ا

که آیا مناسب یک دیگر هستند یا خیر. کنید  کنید و چک  -نری و مادگی ترمینال را جدا 

کنید. کرده و مجددا از اتصال مناسب قسمت نر و ماده اطمینان حاصل  که به سالم بودن آن شک دارید جدا  -کانکتوری را 

تذکر:

گر ترمینال نری داخلی مادگی شل است، ترمینال را تعویض کنید. ا

1- کانکتور را با مولتی متر بررسی کنید.

کانکتورهای خراب، آسیب دیده یا ضعیف را در طول فرآیند بررسی مشخص کنید.	 

کنیــد و 	  گیــری از ایــن اتفــاق، از پیــن یــا ســیم T شــکل اســتفاده  کانکتــور وجــود دارد. بــه منظــور پیــش  همیشــه احتمــال خطــای اتصــال مولتــی متــر بــه پیــن 

کنیــد. کــه اتصــال خوبــی برقــرار شــود، پیــن T شــکل را بــا دم باریــک محکــم  بــرای آن 

شل بودن اتصال
سیم ضعیف یا نازک

دفرمگی ترمینال

به آرامی بکشید
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کردن فیوز 3- چک 

که فیوز سالم باشد.	  کنید  بررسی 

که در مدار آن اتصالی وجود ندارد.	  گر فیوز سوخته است، مطمئن شوید  ا

کنید.	  که از فیوز با همان آمپر استفاده می  کنید، مطمئن شوید  که می خواهید فیوز خراب را با فیوز جدید جایگزین  زمانی 

کنید.	  کنترل یونیت با شوینده های شیمیایی اجتناب  کردن  از تمیز 

کنتــرل یونیــت جــدا پرهیــز 	  کوتــاه شــدن مــدارات  کوتــاه نشــود. از اتصــال  کنیــد، مراقــب باشــید باعــث ایجــاد اتصــال  کــه از مولتــی متــر اســتفاده مــی  زمانــی 

کــه ایــن امــر باعــث آســیب جــدی بــه ترانزیســتورهای آن مــی شــود. کنیــد، چــرا 

سالمسوخته
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مثال:

۳- نمونه ای از یک نقشه برقی
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اطالعات مدارهای برقی

طریقه نقشه خوانی

1- عالمت کانکتور

ــور را 	  کانکت ــال  ــمت ترمین ــی س ــای برق ــه ه ــا در نقش کانکتوره ــای  ــانه ه ــتر نش بیش

نشــان مــی دهــد.

قسمت ترمینال در نقشه ها به صورت نمایی از  انتهای آن نشان داده می شود.	 

2- نماد کانکتور در مدار

کــه شــماره پیــن )ترمینــال( در داخــل آن نوشــته شــده  کانکتــور در مــدار بــه شــکل لــوزی  نمــاد 

اســت، نشــان داده مــی شــود.

سمت ترمینال

سمت دسته سیم

مادگی

کانکتور نماد 

کنترل یونیت

سنسور

کانکتور
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اطالعات مدارهای برقی

طریقه نقشه خوانی

1- عالمت کانکتور

ــور را 	  کانکت ــال  ــمت ترمین ــی س ــای برق ــه ه ــا در نقش کانکتوره ــای  ــانه ه ــتر نش بیش

نشــان مــی دهــد.

قسمت ترمینال در نقشه ها به صورت نمایی از  انتهای آن نشان داده می شود.	 

2- نماد کانکتور در مدار

کــه شــماره پیــن )ترمینــال( در داخــل آن نوشــته شــده  کانکتــور در مــدار بــه شــکل لــوزی  نمــاد 

اســت، نشــان داده مــی شــود.

سمت ترمینال

سمت دسته سیم

مادگی

کانکتور نماد 

کنترل یونیت

سنسور

کانکتور
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کانکتــور در دســته ســیم مــی  گیــری  کانکتــور و حــرف E نشــان دهنــده موقعیــت قــرار  کــد  شــماره"E-011" بیانگــر 

کانکتــور عبارتنــد از : باشــد. حــرف موجــود در ابتــدای شــماره 

E: دسته سیم موتور

Q: دسته سیم جلو )پشت سپر جلو(

I: دسته سیم داشبور

B: دسته سیم اتاق

F: دسته سیم درب جلو چپ

H: دسته سیم درب جلو راست

L: دسته سیم درب عقب چپ

R: دسته سیم درب عقب راست

C: دسته سیم سقف

J: دسته سیم عقب )پشت سپر عقب(

A/C دسته سیم :K

A: دسته سیم ایربگ

کابل منفی باتری  :N

G: دسته سیم )سیم( منفی باتری

کانکتور شماره  9

کننده اسم اجزا یا قطعات موجود در نقشه است. بیان  اسم قطعه 10

 "I-013" ع مادگــی و کانکتــور از نــو کانکتــور و مشــخصات آن مــی باشــد. مثــال نمــاد ‘^’ یعنــی  نشــان دهنــده ســاختار 

ع نــری اســت و "E-010" شــماره مختــص آن مــی باشــد. اعــداد  کانکتــور از نــو شــماره آن مــی باشــد. نمــاد ◊ یعنــی 

کانکتــور نیــز معــرف شــماره ترمینــال یــا پایــه آن اســت. نمــاد “...” یعنــی ترمینــال هــای مختلــف  2 یــا 3 داخــل نمــاد 

کانکتــور تغذیــه مــی شــوند. از ترمینــال یــک 

کانکتور 1۱

“CVT” یعنی خودروی با گیربکس اتوماتیک MT,CVT یعنی خودروی با گیربکس دستی
مدل خودرو ۱۲

کنترل یونیت می باشد. کانکتورهای جعبه فیوز یا  بیانگر شماره ترمینال  شماره ترمینال
13

معرف تغذیه برق یک سیستم الکتریکی یا الکترونیکی در حالت باز بودن سوئیچ موتوراست. برق سوئیچ ۱۴

کــه مربــوط بــه  "1" نشــان دهنــده ارتبــاط مــدار بــا خــودروی مجهــز بــه سیســتم PESP اســت و" 2" یعنــی سیســتمی 

خــودروی فاقــد PEPS اســت.

تجهیزات آپشن ۱۵
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توضیح عنوان شماره

نشان دهنده تامین برق سیستم از باتری می باشد. باتری ۱

این نماد نشان دهنده یک فیوز است. عالمت “EF05” شماره فیوز و عالمت "30A"  مقدار آمپر قابل انتقال 
توسط فیوز است.

فیوز ۲

یک دایره توپر با یک خط ممتد در آن نقطه اتصال ۳

گر یک رله است. "MAIN RELAY" اسم رله و اعداد،۳،۲،۱یا۸۷،۸۶،۸۵و۳۰ تعداد ترمینال  این نماد بیانگر 
کند. های آن را معین می 

رله ۴

کد رنگ سیم ها به شکل زیر است: رنگ سیم ها را نشان می دهد و 
B: سیاه

W: سفید
R: قرمز
G: سبز
L: آبی
Y: زرد

Br: قهوه ای
O: نارنجی

کستری Gr: خا
P: صورتی
V: بنفش

Lg: سبز روشن
که رنگ اصلی سیم قهوه ای و رنگ دوم آن قرمز است. گر آن است  به عنوان مثال BrR بیان 

رنگ ۵

این نماد نشان دهنده موتور الکتریکی در مدار برقی است. موتور الکتریکی ۶

موقعیت اتصال بدنه در مدار برقی را نمایش می دهد. اتصال بدنه ۷

نشانگر المپ در چراغ خودرو است. المپ ۸

کار رفته در نقشه برقی صفحه قبل در جدول زیر تشریح شده است. عالئم به 
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توضیح عنوان شماره

نشان دهنده تامین برق سیستم از باتری می باشد. باتری ۱

این نماد نشان دهنده یک فیوز است. عالمت “EF05” شماره فیوز و عالمت "30A"  مقدار آمپر قابل انتقال 
توسط فیوز است.
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گر یک رله است. "MAIN RELAY" اسم رله و اعداد،۳،۲،۱یا۸۷،۸۶،۸۵و۳۰ تعداد ترمینال  این نماد بیانگر 
کند. های آن را معین می 
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کد رنگ سیم ها به شکل زیر است: رنگ سیم ها را نشان می دهد و 
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P: صورتی
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رنگ ۵

این نماد نشان دهنده موتور الکتریکی در مدار برقی است. موتور الکتریکی ۶

موقعیت اتصال بدنه در مدار برقی را نمایش می دهد. اتصال بدنه ۷

نشانگر المپ در چراغ خودرو است. المپ ۸
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وجودنقشههایبرقیدرفصلمربوطه فصلهایراهنمایتعمیرات

- پیشگفتار

- مقدمه

- لیست ابزار مخصوص و ابزار عمومی

- دستورالعمل سرویس های دوره ای 

دارد  سیستم مدیریت موتور

- مکانیزم موتور

دارد سیستم سوخت رسانی

دارد کنترل آالیندگی سیستم 

دارد سیسیتم ورودی موتور

- سیسیتم خروجی موتور

دارد کننده موتور سیسیتم خنک 

- کاری موتور سیستم روغن 

دارد سیستم جرقه زنی موتور

دارد سیستم استارت

دارد سیستم شارژ

- QR525MHJ گیربکس

دارد QR019CHB CVT گیر بکس

- کالچ سیستم 

- پلوس

- دیفرانسیل

- سیستم تعلیق

- خ و تایر چر

دارد کنترل ترمز سیستم 

فهرست مدارهای برقی
کــردن نقشــه هــا در ســرویس منــوال، از  کنیــد. پیــدا  بــا اســتفاده از جــدول زیــر، محــل نقشــه برقــی قســمت هــا یــا سیســتم هــای مختلــف خــودرو را مــی توانیــد پیــدا 

ایــن طریــق آســان تــر خواهــد بــود.

کلمه )بله( مشخص شده است: در صورت وجود نقشه های برقی در هر فصلی از سرویس منوال، در ستون )وجود نقشه های برقی در فصل مربوطه( با 
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گــرم صفحــه بعــد یــا قبــل منتقــل شــده اســت. مثــال حــرف A یعنــی ادامــه نقشــه  بــه حــرف  یعنــی ادامــه نقشــه بــه دیا

A مــدار صفحــه بعــد مرتبــط می باشــد.

رجو شود به... ۱۶

اسم جعبه فیوز و رله را مشخص می کند . مثال جعبه فیوز موتور - اتاق و ... اسم جعبه نیوز و رله ۱۷

یعنی دو سیم به هم تابیده شده اند تا از نویز و تداخل امواج در مدار جلوگیری شود. دو سیم بهم تابیده ۱۸

نشان دهنده ارتباط نقشه مورد نظر با شبکه CAN می باشد. CAN شبکه ۱۹

که از BCM تغذیه می شود. کلیدها و تجهیزات مختلف می باشد  بیانگر برق زمینه  کلیدها با  نور زمینه 
تجهیزات مختلف

۲۰

گرفته است. کلیدها قرار  کیلومتر و  که در پنل  چراغ های نشانگر و هشداری  LED ۲۱

کلید یا سوئیچ در نقشه می باشد. معرف  سوئیچ ۲۲

کانکتــور نمایــش داده  گــذاری آن هــا در  کانکتــور و چگونگــی چیدمــان ترمینــال هــا و شــماره  تصویــر ســطح مقطــع 

مــی شــود.

کانکتور تصویر مقطع  ۲۳

ج شده است. کانکتور در کنار تصویر سطح مقطع  کانکتور می باشد و  حرف W نشان دهنده رنگ  کانکتور رنگ  ۲۴
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A مــدار صفحــه بعــد مرتبــط می باشــد.

رجو شود به... ۱۶

اسم جعبه فیوز و رله را مشخص می کند . مثال جعبه فیوز موتور - اتاق و ... اسم جعبه نیوز و رله ۱۷

یعنی دو سیم به هم تابیده شده اند تا از نویز و تداخل امواج در مدار جلوگیری شود. دو سیم بهم تابیده ۱۸

نشان دهنده ارتباط نقشه مورد نظر با شبکه CAN می باشد. CAN شبکه ۱۹

که از BCM تغذیه می شود. کلیدها و تجهیزات مختلف می باشد  بیانگر برق زمینه  کلیدها با  نور زمینه 
تجهیزات مختلف

۲۰

گرفته است. کلیدها قرار  کیلومتر و  که در پنل  چراغ های نشانگر و هشداری  LED ۲۱

کلید یا سوئیچ در نقشه می باشد. معرف  سوئیچ ۲۲

کانکتــور نمایــش داده  گــذاری آن هــا در  کانکتــور و چگونگــی چیدمــان ترمینــال هــا و شــماره  تصویــر ســطح مقطــع 

مــی شــود.

کانکتور تصویر مقطع  ۲۳

ج شده است. کانکتور در کنار تصویر سطح مقطع  کانکتور می باشد و  حرف W نشان دهنده رنگ  کانکتور رنگ  ۲۴
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2 - مقدمه

حروفاختصاری عبارت

ABS سیستم ترمز ضد قفل

APS گاز سنسور موقعیت پدال 

ATF گیربکس اتوماتیک روغن 

BCM کنترل یونیت بدنه

CMP سنسور موقعیت میل سوپاپ

CPP Switch کالچ فشنگی پدال 

CKP سنسور موقعیت میل لنگ

DLC کانکتور عیب یابی

DTC کد خطا

ECM کنترل یونیت موتور

ECT کننده موتور دمای مایع خنک 

RPM دور موتور

EVAP انتشار بخارات آالینده

EVAP Cansister جذب بخارات آالینده )کنیستر(

EVAP System سیستم جذب بخارات بنزین )کنیستر(

EGR Value گزوز گازهای خروجی ا گردش  شیر 

FLS خ جلو چپ سنسور سرعت چر

FRS خ جلو راست سنسور سرعت چر

RLS خ عقب چپ سنسور سرعت چر

RRS خ عقب راست سنسور سرعت چر

GND اتصال بدنه

O2S کسیژن سنسور ا

IAC کنترل هوا در دور آرام

IAT دمای هوای ورودی

IGN جرقه )احتراق(

جدول حروف اختصاری

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۲

2 - مقدمه

وجودنقشههایبرقیدرفصلمربوطه فصلهایراهنمایتعمیرات

دارد سیستم ترمز

دارد ترمز دستی

- غربیلک و ستون فرمان

- سیستم هیدرولیک فرمان

دارد ع سیستم تهویه مطبو

دارد اسیستم ایمنی)ایربگ(

دارد کمربند ایمنی

دارد سیستم ضد سرقت

دارد کنترل( کننده سرعت )کروز  سیستم تثبیت 

دارد سیستم روشنایی

دارد کن ک  سیستم برف پا

دارد سیستم قفل مرکزی

دارد کیلومتر شمار پنل 

دارد سیستم صوتی، تصویری و مولتی مدیا

دارد سیستم هشدار دنده عقب

دارد بوق

دارد سایر سیستم ها

دارد سیستم شیشه باالبر

دارد سیستم آینه ها

- داشبور

- صندلی

- درب های خودرو

- تزئینات بیرونی

- تزئینات داخلی

دارد سانروف

- ابعاد بدنه خودرو

دارد کانکتورها دسته سیم ها و 

- فهرست
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2 - مقدمه

حروفاختصاری عبارت

ABS سیستم ترمز ضد قفل

APS گاز سنسور موقعیت پدال 

ATF گیربکس اتوماتیک روغن 

BCM کنترل یونیت بدنه

CMP سنسور موقعیت میل سوپاپ

CPP Switch کالچ فشنگی پدال 

CKP سنسور موقعیت میل لنگ

DLC کانکتور عیب یابی

DTC کد خطا

ECM کنترل یونیت موتور

ECT کننده موتور دمای مایع خنک 

RPM دور موتور

EVAP انتشار بخارات آالینده

EVAP Cansister جذب بخارات آالینده )کنیستر(

EVAP System سیستم جذب بخارات بنزین )کنیستر(

EGR Value گزوز گازهای خروجی ا گردش  شیر 

FLS خ جلو چپ سنسور سرعت چر

FRS خ جلو راست سنسور سرعت چر

RLS خ عقب چپ سنسور سرعت چر

RRS خ عقب راست سنسور سرعت چر

GND اتصال بدنه

O2S کسیژن سنسور ا

IAC کنترل هوا در دور آرام

IAT دمای هوای ورودی

IGN جرقه )احتراق(

جدول حروف اختصاری
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۳۲

2 - مقدمه

وجودنقشههایبرقیدرفصلمربوطه فصلهایراهنمایتعمیرات

دارد سیستم ترمز

دارد ترمز دستی

- غربیلک و ستون فرمان

- سیستم هیدرولیک فرمان

دارد ع سیستم تهویه مطبو

دارد اسیستم ایمنی)ایربگ(

دارد کمربند ایمنی

دارد سیستم ضد سرقت

دارد کنترل( کننده سرعت )کروز  سیستم تثبیت 

دارد سیستم روشنایی

دارد کن ک  سیستم برف پا

دارد سیستم قفل مرکزی

دارد کیلومتر شمار پنل 

دارد سیستم صوتی، تصویری و مولتی مدیا

دارد سیستم هشدار دنده عقب

دارد بوق

دارد سایر سیستم ها

دارد سیستم شیشه باالبر

دارد سیستم آینه ها

- داشبور

- صندلی

- درب های خودرو

- تزئینات بیرونی

- تزئینات داخلی

دارد سانروف

- ابعاد بدنه خودرو

دارد کانکتورها دسته سیم ها و 

- فهرست
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 ۰3- ابزار

ست فهر

۳۷.........SQRE4G15B ابزار سیســتم مدیریت موتور

۳۹....................SQRE4G15B ابــزار سیســتم موتــور

۴۵..........SQRE4G15B ابزار سیستم سوخت رسانی

۴۶..........SQRE4G15B کنترل آالیندگی ابــزار سیســتم 

۴۷............SQRE4G15B ودی موتور ابزار سیستم ور

۴۸..........SQRE4G15B ابــزار سیســتم خروجــی موتور

۴۹......SQRE4G15B کننده موتور ابزار سیســتم خنــک 

۵۰........SQRE4G15B وغنــکاری موتــور ابــزار سیســتم ر

۵۱..............SQRE4G15B ابــزار سیســتم جرقــه موتور

۵۲...........SQRE4G15B ابزار سیستم اســتارت موتور

۵۳..............SQRE4G15B ابزار سیســتم شــارژ موتور

۵۴....................QR525MHJ گیربکس دســتی ابزار 

۵۶......................QR019CHB CVT گیربکس ابزار 

کالچ.......................................۵۷ ابــزار سیســتم 

ابــزار دیفرانســیل.....................................۵۸

کســل........................................۵۹ ابــزار ا

ــزار سیســتم تعلیــق................................۶۱ اب

۶۲.....................)ABS( کنترل ترمز ابزار سیستم 

ابــزار سیســتم ترمز..................................۶۳

ابــزار سیســتم ترمــز دســتی...........................۶۴

ابــزار تلســکوپی و غربیلک..........................۶۵

ولیــک فرمــان....................۶۶ ابــزار سیســتم هیدر

تهویــه مطبــوع.......................۶۷ ابــزار سیســتم 

ابــزار سیســتم ایمنــی) ایربــگ(.......................۶۸

کمربنــد ایمنــی................................۶۹ ابــزار 

ابــزار سیســتم ضدســرقت) ایموبالیــزر(...............۷۰

۷۱......)PEPS(ود و اســتارت هوشــمند ابزار سیســتم ور

کنترل(......۷۲ کننــده ســرعت)کروز  ابــزار سیســتم تثبیــت 

وشــنایی............................۷۳ ابــزار سیســتم ر

کــن........................۷۴ ک  ابــزار سیســتم بــرف پــا

مرکــزی........................۷۵ قفــل  سیســتم  ابــزار 

کیلومترشــمار.............................۷۶ ابــزار پنــل 

ابزار سیستم صوتی و تصویری......................۷۷

ابــزار سیســتم هشــدار دنــده عقــب...................۷۸

ابــزار بــوق.....................................................۷۹

ابــزار سیســتم شیشــه باالبــر.....................................۸۰

آینه هــا..........................................۸۱ ابــزار سیســتم 

ابــزار داشــبورد................................................۸۲

و........................................۸۳ ابــزار درب های خودر

ــزار تزیینــات بیرونــی.........................................۸۴ اب

ابــزار تزیینــات داخلــی.........................................۸۵

ــزار سیســتم ســانروف........................................۸۶ اب

۸۷.............................................CAN شــبکه  ابــزار 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۴

2 - مقدمه

IC کنترل جرقه

ICM کیلومتر شمار کنترل یونیت 

IMMO کنترل یونیت ایموبالیزر

INJ انژکتور

ISS Sensor سنسور سرعت شفت ورودی

KS ک( سنسور ضربه )نا

MAP فشار مطلق مانیفولد هوا

MIL چراغ چک )چراغ نشان دهنده ایراد(

OPS سوئیچ )فشنگی( فشار روغن

OSS sensor سنسور سرعت شفت خروجی

PCV Valve سوپاپ تهویه بخارات روغن موتور

PWR تغذیه برق

SRS سیستم بازدارنده )ایربگ(

TPS گاز سنسور موقعیت دریچه 

TCU گیربکس کنترل یونیت 

TSS سنسور سرعت توربین

VIN شماره شاسی خودرو

VSS سنسور سرعت خودرو
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 ۰3- ابزار

ست فهر

۳۷.........SQRE4G15B ابزار سیســتم مدیریت موتور

۳۹....................SQRE4G15B ابــزار سیســتم موتــور

۴۵..........SQRE4G15B ابزار سیستم سوخت رسانی

۴۶..........SQRE4G15B کنترل آالیندگی ابــزار سیســتم 

۴۷............SQRE4G15B ودی موتور ابزار سیستم ور

۴۸..........SQRE4G15B ابــزار سیســتم خروجــی موتور

۴۹......SQRE4G15B کننده موتور ابزار سیســتم خنــک 

۵۰........SQRE4G15B وغنــکاری موتــور ابــزار سیســتم ر

۵۱..............SQRE4G15B ابــزار سیســتم جرقــه موتور

۵۲...........SQRE4G15B ابزار سیستم اســتارت موتور

۵۳..............SQRE4G15B ابزار سیســتم شــارژ موتور

۵۴....................QR525MHJ گیربکس دســتی ابزار 

۵۶......................QR019CHB CVT گیربکس ابزار 

کالچ.......................................۵۷ ابــزار سیســتم 

ابــزار دیفرانســیل.....................................۵۸

کســل........................................۵۹ ابــزار ا

ــزار سیســتم تعلیــق................................۶۱ اب

۶۲.....................)ABS( کنترل ترمز ابزار سیستم 

ابــزار سیســتم ترمز..................................۶۳

ابــزار سیســتم ترمــز دســتی...........................۶۴

ابــزار تلســکوپی و غربیلک..........................۶۵

ولیــک فرمــان....................۶۶ ابــزار سیســتم هیدر

تهویــه مطبــوع.......................۶۷ ابــزار سیســتم 

ابــزار سیســتم ایمنــی) ایربــگ(.......................۶۸

کمربنــد ایمنــی................................۶۹ ابــزار 

ابــزار سیســتم ضدســرقت) ایموبالیــزر(...............۷۰

۷۱......)PEPS(ود و اســتارت هوشــمند ابزار سیســتم ور

کنترل(......۷۲ کننــده ســرعت)کروز  ابــزار سیســتم تثبیــت 

وشــنایی............................۷۳ ابــزار سیســتم ر

کــن........................۷۴ ک  ابــزار سیســتم بــرف پــا

مرکــزی........................۷۵ قفــل  سیســتم  ابــزار 

کیلومترشــمار.............................۷۶ ابــزار پنــل 

ابزار سیستم صوتی و تصویری......................۷۷

ابــزار سیســتم هشــدار دنــده عقــب...................۷۸

ابــزار بــوق.....................................................۷۹

ابــزار سیســتم شیشــه باالبــر.....................................۸۰

آینه هــا..........................................۸۱ ابــزار سیســتم 

ابــزار داشــبورد................................................۸۲

و........................................۸۳ ابــزار درب های خودر

ــزار تزیینــات بیرونــی.........................................۸۴ اب

ابــزار تزیینــات داخلــی.........................................۸۵

ــزار سیســتم ســانروف........................................۸۶ اب

۸۷.............................................CAN شــبکه  ابــزار 
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۳۴

2 - مقدمه

IC کنترل جرقه

ICM کیلومتر شمار کنترل یونیت 

IMMO کنترل یونیت ایموبالیزر

INJ انژکتور

ISS Sensor سنسور سرعت شفت ورودی

KS ک( سنسور ضربه )نا

MAP فشار مطلق مانیفولد هوا

MIL چراغ چک )چراغ نشان دهنده ایراد(

OPS سوئیچ )فشنگی( فشار روغن

OSS sensor سنسور سرعت شفت خروجی

PCV Valve سوپاپ تهویه بخارات روغن موتور

PWR تغذیه برق

SRS سیستم بازدارنده )ایربگ(

TPS گاز سنسور موقعیت دریچه 

TCU گیربکس کنترل یونیت 

TSS سنسور سرعت توربین

VIN شماره شاسی خودرو

VSS سنسور سرعت خودرو
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–3

03

PREPARATION

SQRE4G15B ENGINE MANAGEMENT SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Fuel Injector Cleaning Analyzer

Ignition Timing Light

Digital Multimeter

RCH0000062

RCH0000016

RCH0000002

دستگاه عیب یاب

دستگاه شستشوی انژکتور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–3

03

PREPARATION

SQRE4G15B ENGINE MANAGEMENT SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Fuel Injector Cleaning Analyzer

Ignition Timing Light

Digital Multimeter

RCH0000062

RCH0000016

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابــزار سیســتم مدیریــت موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–3

03

PREPARATION

SQRE4G15B ENGINE MANAGEMENT SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Fuel Injector Cleaning Analyzer

Ignition Timing Light

Digital Multimeter

RCH0000062

RCH0000016

RCH0000002

دستگاه عیب یاب

دستگاه شستشوی انژکتور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–3

03

PREPARATION

SQRE4G15B ENGINE MANAGEMENT SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Fuel Injector Cleaning Analyzer

Ignition Timing Light

Digital Multimeter

RCH0000062

RCH0000016

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابــزار سیســتم مدیریــت موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–5

03

SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

Tools

Special Tools

Crankshaft Front Oil Seal Guide Tool

Crankshaft Front Oil Seal Installer

Valve Spring Compression Adapter

Valve Spring Compressor

Crankshaft Rear Oil Seal Guide Tool

RCH0000049

RCH0000067

RCH0000050

RCH0000028

RCH0000031

رابط ابزار مخصوص فنر سوپاپ

کاسه نمد جلوی میل لنگ ابزار مخصوص نصب 

کاســه نمــد جلوی  ابــزار مخصــوص راهنمــای نصــب 
میــل لنگ

کاســه نمــد عقــب   ابــزار مخصــوص راهنمــای نصــب 
میــل لنــگ

ابزار مخصوص فنر سوپاپ

SQRE4G15B ابــزار سیســتم موتــور

ابزار مخصوص

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

38

 ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–4

03

Cylinder Pressure Gauge

Fuel Pressure Gauge

Oscilloscope

RCH0000044

RCH0000048

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

کمپرس سنج

فشارسنج سوخت)بنزین(

اسیلوسکوپ
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–5

03

SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

Tools

Special Tools

Crankshaft Front Oil Seal Guide Tool

Crankshaft Front Oil Seal Installer

Valve Spring Compression Adapter

Valve Spring Compressor

Crankshaft Rear Oil Seal Guide Tool

RCH0000049

RCH0000067

RCH0000050

RCH0000028

RCH0000031

رابط ابزار مخصوص فنر سوپاپ

کاسه نمد جلوی میل لنگ ابزار مخصوص نصب 

کاســه نمــد جلوی  ابــزار مخصــوص راهنمــای نصــب 
میــل لنگ

کاســه نمــد عقــب   ابــزار مخصــوص راهنمــای نصــب 
میــل لنــگ

ابزار مخصوص فنر سوپاپ

SQRE4G15B ابــزار سیســتم موتــور

ابزار مخصوص

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–4

03

Cylinder Pressure Gauge

Fuel Pressure Gauge

Oscilloscope

RCH0000044

RCH0000048

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–7

03

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

 ابزار مخصوص تایم موتور
کننده میل سوپاپ(  )ثابت 

کننده فالیول ابزار مخصوص ثابت 

ابزار نصب پیستون

ابزار مخصوص نصب خار ساق سوپاپ

 ابزار مخصوص تایم موتور 
کننده میل لنگ( )ثابت 

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۰

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–6

03

Crankshaft Rear Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Guide Sleeve

Clutch Pressure Plate Installer

Valve Oil Seal Remover

RCH0000070

RCH0000034

RCH0000035

RCH0000018

RCH0000037

کاسه نمد سوپاپ بزار مخصوص راهنمای نصب 

کاسه نمد سوپاپ ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد عقب میل لنگ ا بزار مخصوص نصب 

کاسه نمد سوپاپ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

کالچ ابزار مخصوص راهنمای نصب صفحه 
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–7

03

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

 ابزار مخصوص تایم موتور
کننده میل سوپاپ(  )ثابت 

کننده فالیول ابزار مخصوص ثابت 

ابزار نصب پیستون

ابزار مخصوص نصب خار ساق سوپاپ

 ابزار مخصوص تایم موتور 
کننده میل لنگ( )ثابت 

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۰

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–6

03

Crankshaft Rear Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Guide Sleeve

Clutch Pressure Plate Installer

Valve Oil Seal Remover

RCH0000070

RCH0000034

RCH0000035

RCH0000018

RCH0000037

کاسه نمد سوپاپ بزار مخصوص راهنمای نصب 

کاسه نمد سوپاپ ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد عقب میل لنگ ا بزار مخصوص نصب 

کاسه نمد سوپاپ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

کالچ ابزار مخصوص راهنمای نصب صفحه 
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–9

03

Cylinder Gauge

Caliper Gauge

Digital Multimeter

Flexional Magnetic Rod

Engine Hoist

RCH0000065

RCH0000069

RCH0000002

RCH0000042

RCH0000043

مولتی متر دیجیتال

میله انعطاف پذیر آهنربایی

جک نگهدارنده موتور

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–8

03

Dial Indicator and Magnetic Holder

Outer Diameter Micrometer

Vernier Caliper

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000023
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RCH0000064

RCH0000019

RCH0000063

RCH0000060

کولیس

میکرومتر

فیلر

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی آن

کش خط 
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–9

03

Cylinder Gauge

Caliper Gauge

Digital Multimeter

Flexional Magnetic Rod

Engine Hoist

RCH0000065

RCH0000069

RCH0000002

RCH0000042

RCH0000043

مولتی متر دیجیتال

میله انعطاف پذیر آهنربایی

جک نگهدارنده موتور

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–8

03

Dial Indicator and Magnetic Holder

Outer Diameter Micrometer

Vernier Caliper

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000023

0

10 20
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6070
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90

0.01mm

75mm50

50 1.5

1.0

5
0

RCH0000064

RCH0000019

RCH0000063

RCH0000060

کولیس

میکرومتر

فیلر

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی آن

کش خط 
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–11

03

SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

Fuel Pump Pressure Cap Remover

RCH0000004

 Digital Multimeter

Fuel System Pressure Tester

Transmission Carrier

RCH0000002

RCH0000048

RCH0000005

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–11

03

SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

Fuel Pump Pressure Cap Remover

RCH0000004

 Digital Multimeter

Fuel System Pressure Tester

Transmission Carrier

RCH0000002

RCH0000048

RCH0000005

SQRE4G15B ابــزار سیســتم سوخت رســانی 

مولتی متر دیجیتال

آچار مخصوص درپوش پمپ بنزین

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

فشارسنج بنزین

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

44

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–10

03

Engine Equalizer

Transmission Carrier

Fuel System Pressure Tester

Cylinder Pressure Gauge

Engine Service Platform

RCH0000026

RCH0000005

RCH0000048

RCH0000044

RCH0000057

فشارسنج بنزین

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

گیربکس استند موتور و 

نگهدارنده موتور

کمپرس  سنج
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–11

03

SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

Fuel Pump Pressure Cap Remover

RCH0000004

 Digital Multimeter

Fuel System Pressure Tester

Transmission Carrier

RCH0000002

RCH0000048

RCH0000005

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–11

03

SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

Fuel Pump Pressure Cap Remover

RCH0000004

 Digital Multimeter

Fuel System Pressure Tester

Transmission Carrier

RCH0000002

RCH0000048

RCH0000005

SQRE4G15B ابــزار سیســتم سوخت رســانی 

مولتی متر دیجیتال

آچار مخصوص درپوش پمپ بنزین

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

فشارسنج بنزین

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

44

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–10

03

Engine Equalizer

Transmission Carrier

Fuel System Pressure Tester

Cylinder Pressure Gauge

Engine Service Platform

RCH0000026

RCH0000005

RCH0000048

RCH0000044

RCH0000057

فشارسنج بنزین

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

گیربکس استند موتور و 

نگهدارنده موتور

کمپرس  سنج
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–13

03

SQRE4G15B INTAKE SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

 Digital Multimeter

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000002

RCH0000063

RCH0000060

SQRE4G15B ابــزار سیســتم ورودی موتــور

دستگاه عیب یاب

فیلر

کش مخصوص خط 

مولتی متر دیجیتال

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B الیندگــی کنتــرل آ ابــزار سیســتم 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–12

03

SQRE4G15B EMISSION CONTROL SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–13

03

SQRE4G15B INTAKE SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tools

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

 Digital Multimeter

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000002

RCH0000063

RCH0000060

SQRE4G15B ابــزار سیســتم ورودی موتــور

دستگاه عیب یاب

فیلر

کش مخصوص خط 

مولتی متر دیجیتال

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

46

 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B الیندگــی کنتــرل آ ابــزار سیســتم 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–12

03

SQRE4G15B EMISSION CONTROL SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

SQRE4G15B کننــده موتــور ابــزار سیســتم خنــک 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–15

03

SQRE4G15B COOLING SYSTEM

Tools

General Tools

Digital Multimeter

Cooling System Pressure Tester

Freezing Point Tester

RCH0000002

RCH0000055

RCH0000007

کننده موتور ابزار تست نشتی سیستم خنک 

مولتی متر دیجیتال

کننده موتور غلظت سنج مایع خنک 

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم خروجــی موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–14

03

SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

Tools

General Tools

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000063

RCH0000060

کش مخصوص خط 

فیلر

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

SQRE4G15B کننــده موتــور ابــزار سیســتم خنــک 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–15

03

SQRE4G15B COOLING SYSTEM

Tools

General Tools

Digital Multimeter

Cooling System Pressure Tester

Freezing Point Tester

RCH0000002

RCH0000055

RCH0000007

کننده موتور ابزار تست نشتی سیستم خنک 

مولتی متر دیجیتال

کننده موتور غلظت سنج مایع خنک 

ابزار عمومی
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم خروجــی موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–14

03

SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

Tools

General Tools

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000063

RCH0000060

کش مخصوص خط 

فیلر

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم جرقــه موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار عمومی

مولتی متر دیجیتال 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۰

 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم روغنــکاری موتــور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–16

03

SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tool

Oil Pan Remover and Scraper

RCH0000056

Oil Pressure Tester

RCH0000006

کارتل کردن  ابزارمخصوص جدا

کمپرس سنج

ابزار مخصوص

 ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم جرقــه موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار عمومی

مولتی متر دیجیتال 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم روغنــکاری موتــور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–16

03

SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tool

Oil Pan Remover and Scraper

RCH0000056

Oil Pressure Tester

RCH0000006

کارتل کردن  ابزارمخصوص جدا

کمپرس سنج

ابزار مخصوص

 ابزار عمومی
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  ۰3- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم شــارژ موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم اســتارت موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰3- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم شــارژ موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

SQRE4G15B ابــزار سیســتم اســتارت موتور 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–21

03
General Tools

Puller

RCH0000059

Transmission Carrier

Engine Equalizer

Hydraulic Press

RCH0000005

RCH0000026

RCH0000012

QR525MHJ گیربکــس دســتی ابــزار 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کنس بلبرینگ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

پرس هیدرولیکی

نگهدارنده موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–20

03

QR525MHJ TRANSMISSION

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–20

03

QR525MHJ TRANSMISSION

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

QR525MHJ گیربکــس دســتی ابــزار 

کاسه نمد شفت ورودی ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد شفت دیفرانسیل ابزار مخصوص نصب 

کردن بلبرینگ ج  ابزار مخصوص خار

سنبه

ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

55

  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–21

03
General Tools

Puller

RCH0000059

Transmission Carrier

Engine Equalizer

Hydraulic Press

RCH0000005

RCH0000026

RCH0000012

QR525MHJ گیربکــس دســتی ابــزار 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کنس بلبرینگ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

پرس هیدرولیکی

نگهدارنده موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

54

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–20

03

QR525MHJ TRANSMISSION

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–20

03

QR525MHJ TRANSMISSION

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

QR525MHJ گیربکــس دســتی ابــزار 

کاسه نمد شفت ورودی ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد شفت دیفرانسیل ابزار مخصوص نصب 

کردن بلبرینگ ج  ابزار مخصوص خار

سنبه

ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–23

03

CLUTCH

Tools

Special Tool

General Tools

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

کالچ ابــزار سیســتم 

مولتی متر دیجیتال

کولیس

کالچ ابزارمخصوص راهنمای نصب صفحه 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

56

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–22

03

QR019CHB CVT

Tools

Special Tools

General Tools

Puller

Differential Oil Seal Installer

RCH0000059

RCH0000009

Engine Equalizer

Transmission Carrier

RCH0000026

RCH0000005

QR019CHB CVT گیربکــس  ابــزار 

کاسه نمد دیفرانسیل ابزار مخصوص نصب 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کنس بلبرینگ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

نگهدارنده موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–23

03

CLUTCH

Tools

Special Tool

General Tools

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

کالچ ابــزار سیســتم 

مولتی متر دیجیتال

کولیس

کالچ ابزارمخصوص راهنمای نصب صفحه 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

56

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–22

03

QR019CHB CVT

Tools

Special Tools

General Tools

Puller

Differential Oil Seal Installer

RCH0000059

RCH0000009

Engine Equalizer

Transmission Carrier

RCH0000026

RCH0000005

QR019CHB CVT گیربکــس  ابــزار 

کاسه نمد دیفرانسیل ابزار مخصوص نصب 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کنس بلبرینگ کردن  ج  ابزار مخصوص خار

نگهدارنده موتور

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰۳- ابزار

کســل ابزار ا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–25

03

AXLE

Tools

Special Tool

General Tools

Ball Pin Separator

RCH0000024

Dial Indicator and Magnetic Holder

Transmission Carrier

Hydraulic Press

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000005

RCH0000012

پرس هیدرولیکی

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

کردن سیبک ابزار مخصوص جدا

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

58

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–24

03

DIFFERENTIAL

Tools

Special Tools

General Tools

Bearing Remover

Punch

RCH0000011

RCH0000015

Dial Indicator and Magnetic Holder

Hydraulic Press

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000012

ابــزار دیفرانســیل

سنبه

پرس هیدرولیکی

کردن بلبرینگ ج  ابزار مخصوص خار

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir
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http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

59

  ۰۳- ابزار

کســل ابزار ا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–25

03

AXLE

Tools

Special Tool

General Tools

Ball Pin Separator

RCH0000024

Dial Indicator and Magnetic Holder

Transmission Carrier

Hydraulic Press

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000005

RCH0000012

پرس هیدرولیکی

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

کردن سیبک ابزار مخصوص جدا

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

58

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–24

03

DIFFERENTIAL

Tools

Special Tools

General Tools

Bearing Remover

Punch

RCH0000011

RCH0000015

Dial Indicator and Magnetic Holder

Hydraulic Press

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000012

ابــزار دیفرانســیل

سنبه

پرس هیدرولیکی

کردن بلبرینگ ج  ابزار مخصوص خار

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم تعلیــق

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–27

03

SUSPENSION

Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover

RCH0000021

RCH0000022

Transmission Carrier

Engine Equalizer

RCH0000005

RCH0000026

نگهدارنده موتور

کمک فنر کردن مهره  ابزارمخصوص باز 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کننده فنر ابزار جمع 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

6۰

 ۰۳- ابزار

کســل ابزار ا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–26

03

Bearing Remover

Engine Equalizer

RCH0000011

RCH0000026

کردن بلبرینگ ج  ابزارخار

نگهدارنده موتور
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

61

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم تعلیــق

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–27

03

SUSPENSION

Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover

RCH0000021

RCH0000022

Transmission Carrier

Engine Equalizer

RCH0000005

RCH0000026

نگهدارنده موتور

کمک فنر کردن مهره  ابزارمخصوص باز 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کننده فنر ابزار جمع 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

6۰

 ۰۳- ابزار

کســل ابزار ا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–26

03

Bearing Remover

Engine Equalizer

RCH0000011

RCH0000026

کردن بلبرینگ ج  ابزارخار

نگهدارنده موتور
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–29

03

BRAKE

Tools

Special Tool

General Tools

Brake Caliper Piston Pressing Tool

RCH0000053

Dial Indicator and Magnetic Holder

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000019

RCH0000002

کولیس

مولتی متر دیجیتال

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

کالیپر ابزار مخصوص پیستون 

ابــزار سیســتم ترمز 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

62

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–28

03

BRAKE CONTROL SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

)ABS( کنتــرل ترمــز ابــزار سیســتم 

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

63

  ۰3- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–29

03

BRAKE

Tools

Special Tool

General Tools

Brake Caliper Piston Pressing Tool

RCH0000053

Dial Indicator and Magnetic Holder

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000019

RCH0000002

کولیس

مولتی متر دیجیتال

ساعت اندیکاتور و پایه آهنربایی

کالیپر ابزار مخصوص پیستون 

ابــزار سیســتم ترمز 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

62

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–28

03

BRAKE CONTROL SYSTEM

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

)ABS( کنتــرل ترمــز ابــزار سیســتم 

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

65

  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–31

03

PREPARATION

STEERING COLUMN

Tools

Special Tool

General Tool

Steering Wheel Remover

RCH0000014

Electric Drill

RCH0000013

ابــزار تلســکوپی فرمــان و غربیلــک

دریل

کردن غربیلک فرمان ابزارمخصوص جدا 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

64

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–30

03

PARKING BRAKE

Tools

General Tools

Digital Multimeter

Vernier Caliper

RCH0000002

RCH0000019

ابــزار ترمز دســتی

مولتی متر دیجیتال

کولیس

ابزار عمومی

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

65

  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–31

03

PREPARATION

STEERING COLUMN

Tools

Special Tool

General Tool

Steering Wheel Remover

RCH0000014

Electric Drill

RCH0000013

ابــزار تلســکوپی فرمــان و غربیلــک

دریل

کردن غربیلک فرمان ابزارمخصوص جدا 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

64

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–30

03

PARKING BRAKE

Tools

General Tools

Digital Multimeter

Vernier Caliper

RCH0000002

RCH0000019

ابــزار ترمز دســتی

مولتی متر دیجیتال

کولیس

ابزار عمومی

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

67

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم تهویــه مطبــوع

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–33

03

AIR CONDITIONING

Tools

General Tools

Refrigerant Recycling Machine

Digital Multimeter

RCH0000046

RCH0000002

کولر گاز  دستگاه شارژ 

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

66

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–32

03

HYDRAULIC ASSIST STEERING

Tool

Special Tool

Ball Pin Separator

RCH0000024

ابزارسیســتم هیدرولیــک فرمــان

کردن سیبک ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

67

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم تهویــه مطبــوع

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–33

03

AIR CONDITIONING

Tools

General Tools

Refrigerant Recycling Machine

Digital Multimeter

RCH0000046

RCH0000002

کولر گاز  دستگاه شارژ 

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–32

03

HYDRAULIC ASSIST STEERING

Tool

Special Tool

Ball Pin Separator

RCH0000024

ابزارسیســتم هیدرولیــک فرمــان

کردن سیبک ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

69

  ۰۳- ابزار

کمربنــد ایمنــی ابــزار 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

68

 ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم ایمنی)ایربــگ(

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

69

  ۰۳- ابزار

کمربنــد ایمنــی ابــزار 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

68

 ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم ایمنی)ایربــگ(

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

71

  ۰۳- ابزار

)PEPS ابزارسیســتم ورود و اســتارت هوشــمند ) 

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

7۰

 ۰۳- ابزار

ابزارسیســتم ضدســرقت )ایموبالیــزر(

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

71

  ۰۳- ابزار

)PEPS ابزارسیســتم ورود و اســتارت هوشــمند ) 

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

7۰

 ۰۳- ابزار

ابزارسیســتم ضدســرقت )ایموبالیــزر(

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی
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73

  ۰3- ابزار

ابــزار سیســتم روشــنایی

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

کنتــرل( کننــده ســرعت )کــروز  ابــزار سیســتم تثبیــت 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰3- ابزار

ابــزار سیســتم روشــنایی

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

کنتــرل( کننــده ســرعت )کــروز  ابــزار سیســتم تثبیــت 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM
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75

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم قفــل مرکزی

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

کن ابــزار سیســتم بــرف پاک  

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم قفــل مرکزی

ابزار مخصوص
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03–36
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مولتی متر دیجیتال
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  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم صوتــی و تصویــری

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER
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Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

76

 ۰۳- ابزار

کیلومتر شــمار ابــزار پنــل 

ابزار مخصوص
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77

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم صوتــی و تصویــری

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester
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مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

کیلومتر شــمار ابــزار پنــل 

ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.
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03–36

03

ENGINE IMMOBILIZER
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Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester
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  ۰۳- ابزار

بوق ابزار 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم هشــدار دنــده عقب

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter
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مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

بوق ابزار 

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17
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SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool
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RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم هشــدار دنــده عقب

Chery Automobile Co., Ltd.
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81

  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم آینه هــا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

8۰

 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابــزار سیســتم شیشــه باالبر

ابزار تزئینات

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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  ۰۳- ابزار

ابــزار سیســتم آینه هــا

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

Tool

General Tool

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابــزار سیســتم شیشــه باالبر

ابزار تزئینات

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM
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  ۰3- ابزار

ابــزار درب های خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار تزئینات

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابزار داشــبورد

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–48

03

INSTRUMENT PANEL

Tool

Special Tool

Steering Wheel Remover

RCH0000014

کردن غربیلک فرمان ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص
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  ۰3- ابزار

ابــزار درب های خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS
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Interior Crow Plate
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Digital Multimeter
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ابزار تزئینات

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابزار داشــبورد

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–48

03

INSTRUMENT PANEL

Tool

Special Tool

Steering Wheel Remover
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کردن غربیلک فرمان ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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85

  ۰۳- ابزار

ابــزار تزئینــات داخلی

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار تزئینات

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابــزار تزئینــات بیرونــی

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS
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ابزار عمومی
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  ۰۳- ابزار

ابــزار تزئینــات داخلی

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار تزئینات

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابــزار تزئینــات بیرونــی

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–46

03

WINDSHIELD/WINDOW GLASS
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Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–53

03

CAN COMMUNICATION

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–53

03

CAN COMMUNICATION

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

CAN ابزار شــبکه 

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۰۳- ابزار

ابزار سیســتم ســانروف

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–17

03

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM
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مولتی متر دیجیتال
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  ۰۳- ابزار

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–53

03

CAN COMMUNICATION

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

03 - PREPARATION

03–53

03

CAN COMMUNICATION
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Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope
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RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

CAN ابزار شــبکه 

مولتی متر دیجیتال

دستگاه عیب یاب

ابزار مخصوص

ابزار عمومی
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 ۰۳- ابزار

ابزار سیســتم ســانروف

Chery Automobile Co., Ltd.
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۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

88

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

ست فهر
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۹1

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
I I I میل فرمان: از لحاظ خرابی و لقی چک شود.

I I گردگیر چهارشاخ فرمان: از لحاظ خرابی و غیر هم محوری بررسی گردد.

I I I کنید.  ع: اتصاالت سیستم A/C را از لحاظ نشتی بررسی  سیستم تهویه مطبو
کابین تعویض شود. در صورت لزوم فیلتر 

I I I کنید. در صورت لزوم تعویض یا تنظیم شود. عملکرد شیشه باالبرها را بررسی 

I I I سانروف: از عملکرد صحیح سانروف اطمینان یابید.

C or R C or R C or R فیلتر هوا: هوا کش و فیلتر هوا را تمیز کنید. در صورت لزوم فیتلر را تعویض نمایید.

I I I سیستم ترمز: میزان روغن ترمز بررسی و از لحاظ خرابی و نشتی چک شود.

I I I کنید. ترمز دستی: در صورت نیاز ترمزدستی را تنظیم 

I I I گردد. لنت های ترمز: از لحاظ ضخامت بررسی شده و در صورت نیاز تعویض 

I الیه های محافظ زیر بدنه: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود.

I I گردد. کمبر و تو-این: بررسی و  تنظیم  زاویه 

I I سیبک: از لحاظ لقی بررسی شود.

I I کسل عقب: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود. بوش های ا

I پیچ های کارتل: از لحاظ سفتی و میزان گشتاور صحیح، بررسی شود.

I I کنترلی: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود. بوش بازوهای 

I I شیلنگ های ترمز: از لحاظ پوسیدگی و صدمه دیدن بررسی شود.

I I لوله های ترمز: از لحاظ آسیب دیدگی و زنگ زدگی بازدید شده و هر اتصال از لحاظ 
نشتی روغن بررسی شود.

I ا تصاالت سیستم سوخت رسانی: هر اتصال از لحاظ خرابی، شل شدن غیر 
طبیعی و ساییدگی بررسی شود.

I I I گشتاور  تایرها )به همراه زاپاس(: عمق آج الستیک ها بررسی شود، میزان 
گر الزم بود فشار باد الستیک ها تنظیم شود. سفتی پیچ ها بررسی و ا
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۹۰

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

5-دستورالعمل
سرویسهایدورهای

ــرده اســت.  ک ــد، را مشــخص و لیســت  ــه نیازمنــد اعمــال برنامــه هــای نگــه داری و تعمیــرات دارن ک جــدول زمــان بنــدی ســرویس هــا، قســمت هایــی از خــودرو را 

ــد و بررســی نماییــد. ــرای انجــام ســرویس هــای دوره ای بازدی ــرد آن ب کارک ــر  کیلومت ــه مقــدار  ــا توجــه ب ــر اســاس جــدول و ب خواهشــمند اســت خــودرو را ب

جدول زمان بندی سرویس ها:

کاری( کردن؛  L= روغن  کردن؛ C=تمیز   )نکته I= بازرسی، تنظیم و جایگزینی در صورت نیاز ؛ R = تعویض 

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
I I I عملکرد چراغ های خودرو، چراغ های اخطار و بوق چک شود.

I I کن و شیشه شور بررسی شود. مایع شیشه شور در  ک  عملکرد سیستم برف پا
گردد. صورت لزوم اضافه 

I I کالچ: در صورت لزوم تنظیم شود.)در مدل دستی( میزان خالصی 

I I I کننده بازدید و در صورت نیاز تعویض  کننده: میزان مایع خنک  سیستم خنک 
شود.

R R R روغن موتور: تعویض شود.

R R R فیلتر روغن موتور: تعویض شود.

I I I کرده است. کم  که موتور چقدر روغن و آب  موتور: بررسی شود 

L L L کاری شود. لوالی درب موتور و قفل آن روغن 

L L L کاری شود. لوالی درب ها و قفل درب ها روغن 

I I شمع ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند.

I I I تایم موتور و سیستم جرقه بررسی شود.

R R فیلتر بنزین چک شود.

I I گزور از نظر نشتی و آسیب دیدگی بررسی شود. سیستم ا

I I سفتی تسمه ها چک شده و در صورت لزوم تنظیم و یا تعویض شوند.

I I گیربکس: از لحاظ آسیب دیدگی و نشتی چک شود.

I I گردگیــر پلــوس: از لحــاظ خرابــی، پارگی و دفرمه شــدن چک شــود.
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۹1

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
I I I میل فرمان: از لحاظ خرابی و لقی چک شود.

I I گردگیر چهارشاخ فرمان: از لحاظ خرابی و غیر هم محوری بررسی گردد.

I I I کنید.  ع: اتصاالت سیستم A/C را از لحاظ نشتی بررسی  سیستم تهویه مطبو
کابین تعویض شود. در صورت لزوم فیلتر 

I I I کنید. در صورت لزوم تعویض یا تنظیم شود. عملکرد شیشه باالبرها را بررسی 

I I I سانروف: از عملکرد صحیح سانروف اطمینان یابید.

C or R C or R C or R فیلتر هوا: هوا کش و فیلتر هوا را تمیز کنید. در صورت لزوم فیتلر را تعویض نمایید.

I I I سیستم ترمز: میزان روغن ترمز بررسی و از لحاظ خرابی و نشتی چک شود.

I I I کنید. ترمز دستی: در صورت نیاز ترمزدستی را تنظیم 

I I I گردد. لنت های ترمز: از لحاظ ضخامت بررسی شده و در صورت نیاز تعویض 

I الیه های محافظ زیر بدنه: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود.

I I گردد. کمبر و تو-این: بررسی و  تنظیم  زاویه 

I I سیبک: از لحاظ لقی بررسی شود.

I I کسل عقب: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود. بوش های ا

I پیچ های کارتل: از لحاظ سفتی و میزان گشتاور صحیح، بررسی شود.

I I کنترلی: از لحاظ آسیب دیدگی بررسی شود. بوش بازوهای 

I I شیلنگ های ترمز: از لحاظ پوسیدگی و صدمه دیدن بررسی شود.

I I لوله های ترمز: از لحاظ آسیب دیدگی و زنگ زدگی بازدید شده و هر اتصال از لحاظ 
نشتی روغن بررسی شود.

I ا تصاالت سیستم سوخت رسانی: هر اتصال از لحاظ خرابی، شل شدن غیر 
طبیعی و ساییدگی بررسی شود.

I I I گشتاور  تایرها )به همراه زاپاس(: عمق آج الستیک ها بررسی شود، میزان 
گر الزم بود فشار باد الستیک ها تنظیم شود. سفتی پیچ ها بررسی و ا
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۹۰

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

5-دستورالعمل
سرویسهایدورهای

ــرده اســت.  ک ــد، را مشــخص و لیســت  ــه نیازمنــد اعمــال برنامــه هــای نگــه داری و تعمیــرات دارن ک جــدول زمــان بنــدی ســرویس هــا، قســمت هایــی از خــودرو را 

ــد و بررســی نماییــد. ــرای انجــام ســرویس هــای دوره ای بازدی ــرد آن ب کارک ــر  کیلومت ــه مقــدار  ــا توجــه ب ــر اســاس جــدول و ب خواهشــمند اســت خــودرو را ب

جدول زمان بندی سرویس ها:

کاری( کردن؛  L= روغن  کردن؛ C=تمیز   )نکته I= بازرسی، تنظیم و جایگزینی در صورت نیاز ؛ R = تعویض 

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
I I I عملکرد چراغ های خودرو، چراغ های اخطار و بوق چک شود.

I I کن و شیشه شور بررسی شود. مایع شیشه شور در  ک  عملکرد سیستم برف پا
گردد. صورت لزوم اضافه 

I I کالچ: در صورت لزوم تنظیم شود.)در مدل دستی( میزان خالصی 

I I I کننده بازدید و در صورت نیاز تعویض  کننده: میزان مایع خنک  سیستم خنک 
شود.

R R R روغن موتور: تعویض شود.

R R R فیلتر روغن موتور: تعویض شود.

I I I کرده است. کم  که موتور چقدر روغن و آب  موتور: بررسی شود 

L L L کاری شود. لوالی درب موتور و قفل آن روغن 

L L L کاری شود. لوالی درب ها و قفل درب ها روغن 

I I شمع ها بازدید و در صورت لزوم تعویض شوند.

I I I تایم موتور و سیستم جرقه بررسی شود.

R R فیلتر بنزین چک شود.

I I گزور از نظر نشتی و آسیب دیدگی بررسی شود. سیستم ا

I I سفتی تسمه ها چک شده و در صورت لزوم تنظیم و یا تعویض شوند.

I I گیربکس: از لحاظ آسیب دیدگی و نشتی چک شود.

I I گردگیــر پلــوس: از لحــاظ خرابــی، پارگی و دفرمه شــدن چک شــود.
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۹۳

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

آیتمهایبازدید

بازدیدخودرودرحالتخاموش

بازدیدخودرودرحالتروشن

خ 1-بازدید مهره های چر

کنید. کرده و در صورت لزوم سفت  خ را از لحاظ شل بودن و بسته شدن صحیح بررسی  الف(مهره های چر

کنید. خ ها و تایرها )شامل تایرز پاس( را بازدید و بررسی  2-چر

خ ها 3-جابجایی چر

خ ها به عادت رانندگی و شرایط جاده بستگی دارد. که زمان مناسب جابجایی چر کنید. هرچند  کیلومتر رانندگی جابجا  خ ها را هر 10000  ب( چر

کن ک  4-بازدید تیغه های برف پا

5-بازدید درب های خودرو

کنید.( الف( بازدید درب موتور )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( ب( بازدید درب های جلو اتاق )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( پ( بازدید درب های عقب اتاق )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( ت( بازدید درب صندوق عقب  )به فصل مربوطه مراجعه 

کمربند ایمنی 1-بررسی 

کمربند ایمنی کننده  الف( بازدید قفل و مکانیزم جمع 

کمربند را بطور سریع و پی در پی بکشید تا عملکرد مکانیزم بررسی شود.	 

کنید.	  کمربند قفل نمی شود، قفل را تعویض  گر قالب  کنید. ا کمربند را بررسی  عملکرد قفل 

کننــده بیــرون بکشــید و ســطح نــوار را از  کامــل از مکانیــزم جمــع  کمربنــد را بطــور  ب( نــوار 

کنیــد. کــرده و در صــورت لــزوم آن را تمیــز یــا تعویــض  کثیــف بــودن و پارگــی بررســی  لحــاظ 

کنید:  کمربند را تعویض  پ( در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر فورا 

کمربند.	  پارگی، سایش، دفرمه شدن و شکستگی اجزاء 

کمربنــد، آن هــا 	  کمربنــد ایمنــی مطمئــن شــوید. در صــورت معیــوب شــدن هــر یــک از قطعــات  هنــگام تعمیــر خــودروی تصادفــی، از عملکــرد سیســتم 

کنیــد. را تعویــض 

هشدار
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۹2

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
I I گشتاور آنها بررسی شده و در صورت  پیچ های اتصال بین شاسی و بدنه: میزان 

کافی سفت شوند. لزوم به میزان 

I I I مهره چرخ )سرپلوس( را بررسی و در صورت لزوم طبق گشتاور استاندارد سفت کنید.

I I I ــه اســت،  ــور چگون ــرد موت کارک کنیــد  ــور در دور آرام: بررســی  در زمــان عملکــرد موت
کنیــد. کنتــرل آالیندگــی را بررســی  پارامترهــای سیســتم انژکتــور و 

I I I تست جاده: بررسی کنیدکه کلیه مکانیزم ها به خوبی کار می کنند.

I I سیستم هیدرولیک فرمان: سطح روغن هیدرولیک فرمان و خالصی جعبه فرمان 
را بررسی کنید.

I I I کنید. کمربندها را از نظر سالم بودن بررسی  کمربند ایمنی: 

تذکر:

کیلومتر تعویض شود. گیربکس CVT باید هر 30000  1-روغن 

که زودتر فرا برسد( تعویض شود. کیلومتر )هرکدام  گیربکس دستی باید هر یک سال یا هر 30000  2-روغن 

که زودتر فرا برسد.( کیلومتر تعویض شود. )هرکدام  3-روغن ترمز باید هر دو سال یا هر 40000 

که زودتر فرا برسد( کیلومتر انجام شود. )هرکدام  کیلومتر بازدید شود و تعویض آن هر دو سال یا هر 30000  4-روغن فرمان هیدرولیک باید هر 10000 

گردد. کیلومتر باید بازدید شود و در صورت لزوم تعویض یا به آن اضافه  کننده موتور هر 10000  5-مایع خنک 

کیلومتر باید جابجا شوند. خ ها هر 10000  6-چر

گردد و در صورت لزوم تنظیم شود. کیلومتر توصیه می شود بازدید  خ ها هر ۲0000  7-زوایای چر

که تمیز شود. کیلومتر توصیه می شود  گاز هر 1۵000  8-دریچه 

گردد و در صورت لزوم تعویض شود. 9-فیلترهوا در هر سرویس دوره ای باید بازدید 

10-باتری و زنجیر تایم نیاز به سرویس ندارند.

نکاتایمنی

گرفتن شرایط محیطی و جاده، زمان تعویض هر یک از موارد ذکر شده در باال ممکن است زودتر فرا برسد.	  با در نظر 
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۹۳

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

آیتمهایبازدید

بازدیدخودرودرحالتخاموش

بازدیدخودرودرحالتروشن

خ 1-بازدید مهره های چر

کنید. کرده و در صورت لزوم سفت  خ را از لحاظ شل بودن و بسته شدن صحیح بررسی  الف(مهره های چر

کنید. خ ها و تایرها )شامل تایرز پاس( را بازدید و بررسی  2-چر

خ ها 3-جابجایی چر

خ ها به عادت رانندگی و شرایط جاده بستگی دارد. که زمان مناسب جابجایی چر کنید. هرچند  کیلومتر رانندگی جابجا  خ ها را هر 10000  ب( چر

کن ک  4-بازدید تیغه های برف پا

5-بازدید درب های خودرو

کنید.( الف( بازدید درب موتور )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( ب( بازدید درب های جلو اتاق )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( پ( بازدید درب های عقب اتاق )به فصل مربوطه مراجعه 

کنید.( ت( بازدید درب صندوق عقب  )به فصل مربوطه مراجعه 

کمربند ایمنی 1-بررسی 

کمربند ایمنی کننده  الف( بازدید قفل و مکانیزم جمع 

کمربند را بطور سریع و پی در پی بکشید تا عملکرد مکانیزم بررسی شود.	 

کنید.	  کمربند قفل نمی شود، قفل را تعویض  گر قالب  کنید. ا کمربند را بررسی  عملکرد قفل 

کننــده بیــرون بکشــید و ســطح نــوار را از  کامــل از مکانیــزم جمــع  کمربنــد را بطــور  ب( نــوار 

کنیــد. کــرده و در صــورت لــزوم آن را تمیــز یــا تعویــض  کثیــف بــودن و پارگــی بررســی  لحــاظ 

کنید:  کمربند را تعویض  پ( در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر فورا 

کمربند.	  پارگی، سایش، دفرمه شدن و شکستگی اجزاء 

کمربنــد، آن هــا 	  کمربنــد ایمنــی مطمئــن شــوید. در صــورت معیــوب شــدن هــر یــک از قطعــات  هنــگام تعمیــر خــودروی تصادفــی، از عملکــرد سیســتم 

کنیــد. را تعویــض 

هشدار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۹2

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

کارکرد
آیتمهایبازدید،بررسیوتعویض

هر ۳۰۰۰۰کیلومتر هر ۲۰۰۰۰کیلومتر هر ۱۰۰۰۰کیلومتر
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تذکر:
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10-باتری و زنجیر تایم نیاز به سرویس ندارند.

نکاتایمنی

گرفتن شرایط محیطی و جاده، زمان تعویض هر یک از موارد ذکر شده در باال ممکن است زودتر فرا برسد.	  با در نظر 
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۷- بازدید آینه ها

الف( از نصب بودن صحیح آینه ها و عملکرد آن ها مطمئن شوید.

۸- بازدید آفتابگیرها

کنید. الف( نصب صحیح و حرکت راحت آفتابگیرها را بررسی 

۹- بازدید صندلی ها

کنید. الف( مجموعه صندلی های جلو را بازدید 

کنید. ب( مجموعه صندلی های عقب را بازدید 

کالچ. ۱۰- بازدید پدال 

گاز ۱۱- بازدید پدال 

کردن در آن وجود نداشته باشد. گیر  گاز مقاومت یا  که هنگام فشردن پدال  کنید  کالچ مطمئن شوید بررسی  الف( از حرکت نرم پدال 

کنید. 1- سطح روغن موتور را بازدید 

کنید. 2- تسمه های موتور را بررسی و بازدید 

کنید. 3- موتور را از لحاظ وجود نشتی بررسی 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه لوازم الکتریکی را خاموش  الف( 

کنید. ب( خودرو را با جک بلند 

کاســه نمــد جلــوی میــل لنــگ را بررســی نماییــد و  کردیــد،  گــر اطــراف پولــی روغــن مشــاهد  کنیــد. ا پ( پولــی میــل لنــگ را از لحــاظ وجــود روغــن در آن بررســی 

کنیــد. کاســه نمــد را تعویــض  در صــورت لــزوم 

ت( آثار روغن در کارتل و پیچ تخلیه را بررسی نمایید و در صورت مشاهده،  قطعات مرتبط را تعمیر یا تعویض کنید. 

کنید و در صورت مشاهده، هر یک از قطعات معیوب را تعویض نمایید. گیربکس و پیچ های سر ریز و تخلیه آن را از وجود آثار روغن بررسی  ث( پوسته 

کاسه نمد جلوی میل لنگ باز هم نشتی وجود داشت، علت آن ممکن است ناشی از 3 مورد زیر باشد: گر پس از تعویض  ج( ا

ساییدگی بغل یاتاقانی میل لنگ	 

مسدود بودن مسیر تهویه بخارات روغن موتور	 

زیاد بودن روغن داخل موتور	 

بازدیدمحفظهموتور
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کمربند.	  پارگی حاشیه های نوار 

وجود سوختگی ناشی از تماس ته سیگار و ... در نوار کمربند.	 

۲- بازدید بوق

کنید. الف( عملکرد بوق را بررسی 

۳- بازدید چراغ ها

کنید. الف(چراغ های جلو، ترمز، عقب، راهنما و سایر چراغ های نشانگر و هشدار را بررسی 

۴- بازدید شیشه جلو

کنید. کثیفی، خط و خش و شکستگی بررسی  الف(سطح شیشه جلو را از نظر 

کن و شیشه شور ک  ۵- بازدید برف پا

کنید. کن ها را بررسی  ک  الف( تنظیم بودن نازل های آب پاش برحسب زاویه عملکرد تیغه برف پا

کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کن را بازدید  ک  ب( تیغه های برف پا

گرمکن شیشه عقب و دریچه های بخار زدا ۶- بازدید 

کنید. ع را در حالت بخار زدایی شیشه جلو قرار دهید وعملکرد آن را بررسی  الف( سیستم تهویه مطبو

کنید. گرمکن شیشه عقب را فشار دهید و عملکرد آن را در مدت زمان مشخص بررسی  ب( دکمه 

نکاتایمنی

کنید تا از سوختگی پیشگیری شود.	  گرمکن شیشه عقب خودداری  از لمس طوالنی مدت 
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نکاتایمنی
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کنید. 2- پدال ترمز را بررسی 

3- لوله ها و شیلنگ های ترمز را بازدید نمایید.

تذکر:

خ ها را تا انتها به سمت راست و چپ بچرخانید. کافی داشته باشد . قبل از بازدید، چر کنید باید نور مناسب و  کار می  که  محیطی 

کنیــد. مــوارد  کــه در شــکل نشــان داده شــده اســت دور تــا دور محیــط لولــه هــای سیســتم ترمــز در محــل هــای غیــر قابــل دســترس را بــا آینــه بازدیــد  الف(همانطــور 

زیــر را در لولــه هــا و شــیلنگ هــای سیســتم ترمــز بررســی نماییــد:

ضربه خوردن و آسیب دیدن	 

ساییدگی	 

دفرمه شدن	 

ترک و شکستگی	 

پوسیدگی	 

نشتی	 

خمیدگی	 

کلیه بست ها را از لحاظ سفت بودن و شرایط اتصال بررسی و  از عدم نشتی مطمئن شوید. ب( 

گزوز بررسی نمایید. کلیه شیلنگ ها و لوله ها را از عدم تماس با لبه های تیز، قطعات متحرک یا سیستم ا پ( 

کنید. 4- ترمز دستی را بازدید 

کنید. کردن ترمز دستی بررسی  الف( شرایط توقف خودرو در شیب را با درگیر 

کنید. خ های جلو را بازدید  5-مجموعه ترمز دیسکی چر

کنید. خ های عقب را بازدید  کاسه ای چر 6- مجموعه ترمز 

بازدیدسیستمفرمان

1- خالصی آزاد غربلیک فرمان را بررسی نمایید.

کنید. 2- مرکز بودن و قابلیت برگشت پذیری غربلیک فرمان را بازدید 

3- بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

کنید. الف( خودرو را در یک سطح صاف پارک 

کنید و فرمان را چندین مرتبه تا انتها به سمت چپ و راست بچرخانید. ب( موتور را روشن 
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1- بازدید سطح روغن ترمز

4- بازدید باتری

کنید. الف( وضعیت ظاهری باتری و ولتاژ آن را بررسی 

ب(ولتاژ سیستم شارژ را بررسی نمایید.

کننده. 5- بازدید شیلنگ های سیستم خنک 

الف( از عدم وجود ترک، خم شدن، پوسیدگی و شل بودن اتصاالت مطمئن شوید.

بازدیدسیستمترمز

نکاتایمنی

 	 ”MAX“ و ”MIN“ کــم شــدن تدریجــی ســطح روغــن ترمــز بــه دلیــل ســاییدگی لنــت هــا طبیعــی اســت امــا ســطح آن در مخــزن بایــد بیــن شــاخها

حفــظ شــود.

کنید. الف( خودرو را در یک سطح صاف پارک 

ب( از عــدم وجــود هــوا در مــدار سیســتم ترمــز وعملکــرد مطلــوب پــدال ترمــز مطمئــن 

کنیــد.  گیــری  شــوید. در صــورت لــزوم سیســتم ترمــز را هوا

 ”MAX“ و ”MIN“ کــه بایــد بیــن کنیــد  پ( ســطح روغــن ترمــز در مخــزن رابررســی 

باشــد.

گــر ســطح روغــن کمتــر از “MIN” بــود، نشســتی مــدار ترمــز را بررســی نماییــد و روغــن ترمز  ت( ا

بــه انــدازه کافــی بــه مخــزن اضافــه نمایید.

تذکر:

وقتی که سطح روغن ترمز در مخزن نزدیک “MIN” شود، ممکن است به دلیل ساییدگی لنت ها تا محدوده مجاز باشد.	 

پس از تعویض لنت ها، سطح روغن ترمز در مخزن باید بین “MIN” و “MAX” باشد.	 
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کنید. 4- ترمز دستی را بازدید 
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1- بازدید سطح روغن ترمز

4- بازدید باتری
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بازدیدسیستمترمز

نکاتایمنی

 	 ”MAX“ و ”MIN“ کــم شــدن تدریجــی ســطح روغــن ترمــز بــه دلیــل ســاییدگی لنــت هــا طبیعــی اســت امــا ســطح آن در مخــزن بایــد بیــن شــاخها

حفــظ شــود.
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ب( از عــدم وجــود هــوا در مــدار سیســتم ترمــز وعملکــرد مطلــوب پــدال ترمــز مطمئــن 

کنیــد.  گیــری  شــوید. در صــورت لــزوم سیســتم ترمــز را هوا

 ”MAX“ و ”MIN“ کــه بایــد بیــن کنیــد  پ( ســطح روغــن ترمــز در مخــزن رابررســی 

باشــد.

گــر ســطح روغــن کمتــر از “MIN” بــود، نشســتی مــدار ترمــز را بررســی نماییــد و روغــن ترمز  ت( ا

بــه انــدازه کافــی بــه مخــزن اضافــه نمایید.

تذکر:

وقتی که سطح روغن ترمز در مخزن نزدیک “MIN” شود، ممکن است به دلیل ساییدگی لنت ها تا محدوده مجاز باشد.	 

پس از تعویض لنت ها، سطح روغن ترمز در مخزن باید بین “MIN” و “MAX” باشد.	 
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بازدیدشاسی

کنید.  خ جلو را بازدید  1- توپی چر

2- طبق ها و سیبک های آن را بازدید نمایید.

کنید. خ عقب را بازدید  3- توپی چر

کنید. 4- میل تعادل، بوش ها و پایه های نگهدارنده آن را بررسی 

کنید. 5- فنرهای عقب را بازدید 

گزوز را از لحاظ عدم وجود شکستگی، پوسیدگی اتصاالت و الستیک های نگهدارنده، نشتی و دفرمگی بررسی نمایید. 6- لوله های ا

بازدیدنهایی

1- بررسی عملکرد قطعات بدنه و اتاق

الف(درب موتور

سالم بودن میله نگهدارنده درب موتور	 

محکم بودن قفل درب موتور هنگام بستن آن	 

ب(درب های جلو و عقب اتاق

قفل شدن صحیح درب ها	 

رگالژ بودن و بسته شدن صحیح درب ها	 

پ(صندوق عقب

قفل شدن صحیح درب صندوق	 

رگالژ بودن و بسته شدن صحیح درب صندوق	 

ث( صندلی

صندلی ها بطور راحت و صحیح در موقعیت خود تنظیم شوند. 	 

پشتی صندلی های جلو به راحتی و بطور محکم در موقعیت مناسب تنظیم شوند.	 

کردن بطور محکم در موقعیت خود قفل شوند.	  پشتی صندلی های عقب پس از تا

کنید: 2- خودرو را تمیز به مشتری تحویل دهید. برای این منظور روی موارد زیر بیشتر تمرکز 

غربلیک فرمان	 

اهرم تعویض دنده	 

کلیدها	  کلیه 

دستگیره درب ها	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۹8

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

کردن و حباب هوا بررسی شود. کف  پ( روغن هیدرولیک را در مخزن از نظر 

ت( سطح روغن هیدرولیک باید در مخزن بین “MIN” و “MAX” باشد.

کنیــد و  گــر ســطح روغــن بیشــتر از عالمــت “MAX” بــود مقــدار اضافــی را تخلیــه  د( ا

کنیــد و سیســتم را از عــدم وجــود نشــتی  کمتــر بــود بــه آن اضافــه   ”MIN“ گــر از عالمــت ا

بررســی نماییــد.

کنید. 4- سیبک ها را بازدید 

گردگیر آن ها را بررسی نمایید. 5- میل های فرمان و 

)RM1A050060 کنید. )شکل 6- جعبه فرمان را از نظر عدم وجود نشتی بازدید 

نکاتایمنی

عموما نشتی از سیستم فرمان هیدرولیک در خطوط پرفشار اتفاق می افتد.	 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده های الکتریکی را خاموش  الف(کلیه مصرف 

کنید. ب( خودرو را با جک بلند 

پ( سیستم هیدرولیک فرمان را بررسی نمایید.

بازدید شاسی

کنید.  خ جلو را بازدید  توپی چر  .1

طبق ها و سیبک های آن را بازدید نمایید.  .2

کنید. خ عقب را بازدید  توپی چر  .3

کنید. میل تعادل،بوش ها و پایه های نگهدارنده آن را بررسی   .4

کنید. مجموعه فنرهای عقب را بازدید   .5

گزوز را از لحاظ عدم وجود شکســتگی، پوســیدگی اتصاالت و الســتیک های نگهدارنده، نشــتی و دفرمگی بررســی نمایید. لوله های ا  .6

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۹۹

۰۴-دستورالعملسرویسهایدورهای

بازدیدشاسی

کنید.  خ جلو را بازدید  1- توپی چر

2- طبق ها و سیبک های آن را بازدید نمایید.

کنید. خ عقب را بازدید  3- توپی چر

کنید. 4- میل تعادل، بوش ها و پایه های نگهدارنده آن را بررسی 

کنید. 5- فنرهای عقب را بازدید 

گزوز را از لحاظ عدم وجود شکستگی، پوسیدگی اتصاالت و الستیک های نگهدارنده، نشتی و دفرمگی بررسی نمایید. 6- لوله های ا

بازدیدنهایی

1- بررسی عملکرد قطعات بدنه و اتاق

الف(درب موتور

سالم بودن میله نگهدارنده درب موتور	 

محکم بودن قفل درب موتور هنگام بستن آن	 

ب(درب های جلو و عقب اتاق

قفل شدن صحیح درب ها	 

رگالژ بودن و بسته شدن صحیح درب ها	 

پ(صندوق عقب

قفل شدن صحیح درب صندوق	 

رگالژ بودن و بسته شدن صحیح درب صندوق	 

ث( صندلی

صندلی ها بطور راحت و صحیح در موقعیت خود تنظیم شوند. 	 

پشتی صندلی های جلو به راحتی و بطور محکم در موقعیت مناسب تنظیم شوند.	 

کردن بطور محکم در موقعیت خود قفل شوند.	  پشتی صندلی های عقب پس از تا
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آشنایی        
معرفی 

کنتــرل موتــور )ECM(، سنســورها و عملگرهــا اســت  در موتــور مــدل M1A سیســتم مدیریــت موتــور UAES اســتفاده شــده اســت. ایــن سیســتم اساســا شــامل واحــد 
کنتــرل مــی نمایــد. کــه میــزان هــوای ورودی، حجــم ســوخت و زمــان بنــدی جرقــه را در زمــان فعالیــت موتــور 

گرفتــه  کار  گیــری ســیگنالهای فیزیکــی مختلــف )دمــا و فشــار هــوای ورودی  ( بــه  در سیســتم مدیریــت موتــور سنســورها بــه عنــوان قســمت ورودی بــه منظــور انــدازه 
شــده، و آنهــا را تبدیــل بــه ســیگنال الکتریکــی متناظــر مــی نمایــد، عملکــرد ECM بــرای دریافــت ســیگنال ورودی و اجــرای محاســبات بــر اســاس رویــه تعییــن شــده 
ــرای  ــداز قــدرت نیــر عملکردهــای مختلــف ب ــداز قــدرت مــی باشــد، مدارهــای راه ان ــه مدارهــای راه ان ــی متناظــر و ارســال آنهــا ب کنترل اســت، تولیــد ســیگنال هــای 

کنــد. کار مــی  کــرده و بنابرایــن موتــور براســاس برنامــه جــاری شــروع بــه  اهــداف متفــاوت را راه انــدازی 
کــه یــک عیــب  ثبــت و تائیــد  کنتــرل عملکــرد در سیســتم را بــر عهــده خواهــد داشــت. وقتــی  همچنیــن سیســتم عیــب یابــی خطــا ECM بــه هــر واحــد نظــارت داشــته و 
گردیــد بــه وضعیــت  کــه عیــب  برطــرف  کنــد.  زمانــی  گاز( را فعــال مــی  کــرده و وضعیــت Limp Home )محدودیــت دریچــه  کــد ذخیــره عیــب )DTC(  را ثبــت  گردیــد. 

گــردد.  نرمــال خــود بازمــی 
 

اجزای اولیه سیستم مدیریت موتور
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ــرای  ــداز قــدرت نیــر عملکردهــای مختلــف ب ــداز قــدرت مــی باشــد، مدارهــای راه ان ــه مدارهــای راه ان ــی متناظــر و ارســال آنهــا ب کنترل اســت، تولیــد ســیگنال هــای 

کنــد. کار مــی  کــرده و بنابرایــن موتــور براســاس برنامــه جــاری شــروع بــه  اهــداف متفــاوت را راه انــدازی 
کــه یــک عیــب  ثبــت و تائیــد  کنتــرل عملکــرد در سیســتم را بــر عهــده خواهــد داشــت. وقتــی  همچنیــن سیســتم عیــب یابــی خطــا ECM بــه هــر واحــد نظــارت داشــته و 
گردیــد بــه وضعیــت  کــه عیــب  برطــرف  کنــد.  زمانــی  گاز( را فعــال مــی  کــرده و وضعیــت Limp Home )محدودیــت دریچــه  کــد ذخیــره عیــب )DTC(  را ثبــت  گردیــد. 

گــردد.  نرمــال خــود بازمــی 
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نکات ایمنی 
موارد الزم جهت تعمیرات عمومی 

گرفته شود. کار  •       مولتی متر دیجیتال می تواند برای عملیات بازدید و بررسی در سیستم مدیریت موتور به 
کنیــد. در غیــر ایــن صــورت  عملکــرد سیســتم مدیریــت موتــور نمــی توانــد بــه صــورت مناســبی تضمیــن  •        از قطعــات اصلــی بــرای انجــام اعمــال خدماتــی اســتفاده 

گردد.
•       تنها از بنزین بدون سرب در ارائه خدمات استفاده شود.

کار  بندید. کرده و رویه های عیب یابی را برای ارائه تعمیرات به  •       لطفا روش تعمیراتی  معمول را رعایت 
گاه قطعات سیستم مدیریت موتور را در طی خدمات جدا نکنید.  •       هیچ 

کار می باشد )ECM و سنسور( مراقب باشید به زمین نیفتد. که قطعات الکتریکی در حین سرویس در حال  •       زمانی 
کــه در حیــن ســرویس ایجــاد مــی شــود را بطــور صحیــح  ــا حــد ممکــن ضایعاتــی را  کــرده و ت گاهــی از آن را ایجــاد  •       شــیوه هــای محافظتــی زیســت محیطــی و آ

کنیــد. معــدوم 
نکات ایمنی در هنگام سرویس 

کانکتورهــای آن را از موقعیــت  نصــب آن بــرای پیشــگیری از آســیب هــا از سیســتم بصــورت تصادفــی جــدا  ۱.هیــچ یــک از بخشــهای سیســتم مدیریــت موتــور و یــا 
گذاشــت. کــه ایــن امــر بــر  عملکــرد معمــول سیســتم موتــور تاثیــر خواهــد  کانکتورهــا نشــود  نکنیــد و یــا ذرات خارجــی ماننــد رطوبــت و روغــن وارد 

کانکتورها وصل یا قطع می شوند ببندید در غیر این صورت قطعات برقی آسیب خواهند دید. که  که سوئیچ اصلی را وقتی  ۲. مطمئن شوید 
گرم مراقب باشید دمای اطراف ECM بیشتر از  c 8۰ نشود. ۳. هنگام شبیه سازی تست خودرو در شرایط 

کــه فشــار سیســتم ســوخت رســانی بــاال مــی باشــد)تقریبا ۴۰۰KPa( تمامــی لولــه هــای ســوخت مقــاوم در برابــر فشــار بــاال مــی باشــند. فشــار ســوخت در  ۴. از آنجــا 
کــه لولــه هــای ســوخت رســانی را در حیــن ســرویس بــاز   کنــد نیــز بــاال مــی باشــد. بنابرایــن مراقــب باشــید  کار نمــی  کــه موتــور  خطــوط ســوخت رســانی حتــی در زمانــی 
کنیــد. رویــه  ــه هــای ســوخت تخلیــه  نکنیــد.  الزم اســت  بــرای ســرویس سیســتم ســوخت رســانی میــزان فشــار در سیســتم ســوخت رســانی را قبــل از برداشــتن لول
کنیــد.  کــه خــود بــه خــود خامــوش نشــده بــه حــال خــود رهــا  کــرده و آن را تــا زمانــی  تخلیــه فشــار بــه صــورت زیــر اســت: رلــه پمــپ ســوخت را بازکنیــد، موتــور را روشــن  
کنیــد و فیلتــر ســوخت را  ــاز  ــه هــای ســوخت را ب کامــال تخلیــه شــده اســت اســتارت بزنیــد و  لول ــرای اینکــه مطمئــن شــوید فشــار ســوخت  ــار دیگــر ب ــا ۳ ب ســپس ۲ ت

کــه تهویــه مناســبی دارد تعویــض نماییــد. درمحلــی 
کــه مــی توانــد موجــب آتــش ســوزی شــود بــه آن جریــان  ک،  بــرای پیشــگیری از ایجــاد جرقــه هــای الکتریکــی  ۵. در زمــان بازکــردن پمــپ ســوخت الکتریکــی از بــا

بــرق ندهیــد.
ع مــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن امــر مــی توانــد مــدت عمــر آن را کاهــش دهــد.  کــه خالــی اســت و یــا در آب قــراردارد ممنــو ۶. تســت آزمایشــی پمــپ ســوخت وقتــی 

هیچــگاه قطــب مثبــت و منفــی پمــپ ســوخت را برعکــس وصــل نکنید. 
کــه سیســتم جرقــه در حــال بررســی اســت تنهــا تســت جرقــه را در صــورت لــزوم انجــام دهیــد و مــدت زمــان آن مــی بایســتی بــه کمتریــن زمــان ممکــن برســد.  ۷. زمانــی 

کاتالیســت  آســیب برســاند. گــزوز  مــی شــود و مــی توانــد بــه مبــدل  گاز را در طــی انجــام آزمایــش بــاز نکنیــد در غیــر ایــن صــورت مقــدار زیــادی از بنزیــن وارد ا دریچــه 
گاز و  گــردد، لــذا تنظیــم دســتی نیــاز نمــی باشــد. پیــچ تثبیــت پــدال  کاملــی انجــام مــی  کــه تنظیــم دور آرام بوســیله سیســتم مدیریــت موتــور بــه صــورت  8. از آنجــا 

کاربــران اجــازه تغییــر موقعیــت  اصلــی آن را ندارنــد. کارخانــه تنظیــم شــده اســت و  گاز در  مجموعــه دریچــه 
کند. کار می  9. باطری را با قطبهای معکوس متصل نکنید تا به قطعات الکتریکی آسیب نرسد. این سیستم با اتصال بدنه منفی 

که موتور روشن  است قطع نکنید.  کابل باطری را زمانی  ۱۰. هیچگاه 
کابل های مثبت و منفی باطری و ECM قبل از شروع عملیات جوشکاری روی خودرو باید قطع شود.  .۱۱

کابل را برای بررسی سیگنال های ورودی و خروجی مدارات الکتریکی سوراخ نکنید. ۱۲. پوشش بیرونی 
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کارکرد سیستم
محاسبه جریان هوا	 

کــرده و ســپس حجــم  گردنــد را محاســبه  کــه از سنســور دمــا / فشــار هــوای ورودی ارســال مــی  ECM جریــان هــوای ورودی بــه ســیلندر را بــه وســیله ســیگنال هایــی 
کــه بــرای شــرایط عملکــردی مختلــف الزم مــی باشــد تنظیــم خواهــد نمــود. ســوخت ورودی را جهــت رســیدن بــه نســبت هــوا و ســوخت 

گیری موقعیت  میل لنگ و دور موتور •        اندازه 
ــور و زمانبنــدی  کــرده و بــه صــورت دقیــق جرقــه موت ــر اســاس ســیگنال هــای سنســور موقعیــت میــل لنــگ شناســایی  ــور را ب ECM موقعیــت میــل لنــگ و دور موت

کنــد. پاشــش ســوخت را تنظیــم مــی 
•        تعیین توالی عملکردی سیلندرها

ECM نقطه مرگ باالی سیلندر را به وسیله سنسور موقعیت میل سوپاپ، تشخیص داده و ترتیب جرقه را تعیین می کند.
کنترل سوخت         •

کنتــرل ســوخت مــدار بســته بــه صــورت دقیقــی مــی توانــد  کنتــرل ســوخت مــدار بــاز مــی باشــد.   کنتــرل ســوخت مــدار بســته و  کنتــرل ســوخت شــامل  دو مــدل بــرای 
گرفتــه مــی شــود  کار  کنتــرل ســوخت مــدار بــاز زمانــی بــه  کنتــرل مــی شــود  کنــد، بنابرایــن مقــدار آالیندگــی خروجــی بــه صــورت موثــری  نســبت هــوا و  ســوخت را تنظیــم 

کســیژن معیــوب اســت. کــه سنســور ا گــرم شــدن باشــد و همچنیــن زمانــی  کارکــرده یــا در حــال  کــه موتــور شــروع بــه 
کنترل جرقه         •

کنترل موتور تطبیق می دهد. کنترل جرقه این خودرو خود را با سیستم 
کنترل ضربه         •

کــه آیــا نیازمنــد ریتــارد و یــا آوانــس بــر اســاس شــرایط  کــرده  گــردد سیســتم، زاویــه آوانــس جرقــه را محاســبه  کــه ضربــه بــه وســیله سنســور ضربــه شناســایی مــی  زمانــی 
کاهــش یافتــه و یــا از بیــن  مــی رود. عملکــردی حــال حاضــر دارد یــا خیــر، و زاویــه جرقــه را تعییــن مــی نمایــد بنابرایــن ضربــه 

کنترل آالیندگی         •
گــرم شــدن بــه درجــه  کــه دمــای موتــور پــس از  کــرده و آن را بــه هــوا منتقــل نمایــد. زمانــی  گاز بــی خطــر تبدیــل  گاز خروجــی موتــور را بــه  کاتالیــزور مــی توانــد  مبــدل 
کنتــرل ســوخت را بــه منظــور تصحیــح نســبت ســوخت هــوا فعــال خواهــد ســاخت. از ایــن طریــق میتوانــد میــزان بــاز دهــی تبدیــل  معمــول رســید، ECM مــدار بســته 

کاتالیــزور  را محقــق ســازد. بهینــه 
کاتالیزور  •        محافظت از 

کاتالیســت را بــر اســاس شــرایط عملکــردی موتــور  تنظیــم مــی نمایــد.  کاتالیــزور خواهــد داشــت. ECM دمــای  سیســتم مدیریــت موتــور عملکــردی بــرای محافظــت  از 
کــرده  کنــد، ECM بــه صــورت مــدار بســته عمــل  کاتالیــزور  بــرای بلنــد مــدت  تجــاوز  کثــر دمــای مجــاز  کــه ایــن تخمیــن بــرای دمــای دود خروجــی از  میــزان حدا زمانــی 

کاتالیســت را بــه منظــور حفــظ درجــه دمــای هــوای  نرمــال فعــال خواهــد ســاخت. و 
•        محافظت از ولتاژ سیستم

کــه ولتــاژ سیســتم بــه علــت عیــوب سیســتم شــارژ بــه شــدت زیــاد مــی شــود سیســتم مدیریــت موتــور برنامــه محافــظ را بــرای محــدود ســازی دور موتــور فعــال  زمانــی 
خواهــد ســاخت. بــا ایــن روش از آســیب رســانی بــه ECM و باطــری جلوگیــری خواهــد شــد.
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نکات ایمنی 
موارد الزم جهت تعمیرات عمومی 

گرفته شود. کار  •       مولتی متر دیجیتال می تواند برای عملیات بازدید و بررسی در سیستم مدیریت موتور به 
کنیــد. در غیــر ایــن صــورت  عملکــرد سیســتم مدیریــت موتــور نمــی توانــد بــه صــورت مناســبی تضمیــن  •        از قطعــات اصلــی بــرای انجــام اعمــال خدماتــی اســتفاده 

گردد.
•       تنها از بنزین بدون سرب در ارائه خدمات استفاده شود.

کار  بندید. کرده و رویه های عیب یابی را برای ارائه تعمیرات به  •       لطفا روش تعمیراتی  معمول را رعایت 
گاه قطعات سیستم مدیریت موتور را در طی خدمات جدا نکنید.  •       هیچ 

کار می باشد )ECM و سنسور( مراقب باشید به زمین نیفتد. که قطعات الکتریکی در حین سرویس در حال  •       زمانی 
کــه در حیــن ســرویس ایجــاد مــی شــود را بطــور صحیــح  ــا حــد ممکــن ضایعاتــی را  کــرده و ت گاهــی از آن را ایجــاد  •       شــیوه هــای محافظتــی زیســت محیطــی و آ

کنیــد. معــدوم 
نکات ایمنی در هنگام سرویس 

کانکتورهــای آن را از موقعیــت  نصــب آن بــرای پیشــگیری از آســیب هــا از سیســتم بصــورت تصادفــی جــدا  ۱.هیــچ یــک از بخشــهای سیســتم مدیریــت موتــور و یــا 
گذاشــت. کــه ایــن امــر بــر  عملکــرد معمــول سیســتم موتــور تاثیــر خواهــد  کانکتورهــا نشــود  نکنیــد و یــا ذرات خارجــی ماننــد رطوبــت و روغــن وارد 

کانکتورها وصل یا قطع می شوند ببندید در غیر این صورت قطعات برقی آسیب خواهند دید. که  که سوئیچ اصلی را وقتی  ۲. مطمئن شوید 
گرم مراقب باشید دمای اطراف ECM بیشتر از  c 8۰ نشود. ۳. هنگام شبیه سازی تست خودرو در شرایط 

کــه فشــار سیســتم ســوخت رســانی بــاال مــی باشــد)تقریبا ۴۰۰KPa( تمامــی لولــه هــای ســوخت مقــاوم در برابــر فشــار بــاال مــی باشــند. فشــار ســوخت در  ۴. از آنجــا 
کــه لولــه هــای ســوخت رســانی را در حیــن ســرویس بــاز   کنــد نیــز بــاال مــی باشــد. بنابرایــن مراقــب باشــید  کار نمــی  کــه موتــور  خطــوط ســوخت رســانی حتــی در زمانــی 
کنیــد. رویــه  ــه هــای ســوخت تخلیــه  نکنیــد.  الزم اســت  بــرای ســرویس سیســتم ســوخت رســانی میــزان فشــار در سیســتم ســوخت رســانی را قبــل از برداشــتن لول
کنیــد.  کــه خــود بــه خــود خامــوش نشــده بــه حــال خــود رهــا  کــرده و آن را تــا زمانــی  تخلیــه فشــار بــه صــورت زیــر اســت: رلــه پمــپ ســوخت را بازکنیــد، موتــور را روشــن  
کنیــد و فیلتــر ســوخت را  ــاز  ــه هــای ســوخت را ب کامــال تخلیــه شــده اســت اســتارت بزنیــد و  لول ــرای اینکــه مطمئــن شــوید فشــار ســوخت  ــار دیگــر ب ــا ۳ ب ســپس ۲ ت

کــه تهویــه مناســبی دارد تعویــض نماییــد. درمحلــی 
کــه مــی توانــد موجــب آتــش ســوزی شــود بــه آن جریــان  ک،  بــرای پیشــگیری از ایجــاد جرقــه هــای الکتریکــی  ۵. در زمــان بازکــردن پمــپ ســوخت الکتریکــی از بــا

بــرق ندهیــد.
ع مــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن امــر مــی توانــد مــدت عمــر آن را کاهــش دهــد.  کــه خالــی اســت و یــا در آب قــراردارد ممنــو ۶. تســت آزمایشــی پمــپ ســوخت وقتــی 

هیچــگاه قطــب مثبــت و منفــی پمــپ ســوخت را برعکــس وصــل نکنید. 
کــه سیســتم جرقــه در حــال بررســی اســت تنهــا تســت جرقــه را در صــورت لــزوم انجــام دهیــد و مــدت زمــان آن مــی بایســتی بــه کمتریــن زمــان ممکــن برســد.  ۷. زمانــی 

کاتالیســت  آســیب برســاند. گــزوز  مــی شــود و مــی توانــد بــه مبــدل  گاز را در طــی انجــام آزمایــش بــاز نکنیــد در غیــر ایــن صــورت مقــدار زیــادی از بنزیــن وارد ا دریچــه 
گاز و  گــردد، لــذا تنظیــم دســتی نیــاز نمــی باشــد. پیــچ تثبیــت پــدال  کاملــی انجــام مــی  کــه تنظیــم دور آرام بوســیله سیســتم مدیریــت موتــور بــه صــورت  8. از آنجــا 

کاربــران اجــازه تغییــر موقعیــت  اصلــی آن را ندارنــد. کارخانــه تنظیــم شــده اســت و  گاز در  مجموعــه دریچــه 
کند. کار می  9. باطری را با قطبهای معکوس متصل نکنید تا به قطعات الکتریکی آسیب نرسد. این سیستم با اتصال بدنه منفی 

که موتور روشن  است قطع نکنید.  کابل باطری را زمانی  ۱۰. هیچگاه 
کابل های مثبت و منفی باطری و ECM قبل از شروع عملیات جوشکاری روی خودرو باید قطع شود.  .۱۱

کابل را برای بررسی سیگنال های ورودی و خروجی مدارات الکتریکی سوراخ نکنید. ۱۲. پوشش بیرونی 
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کارکرد سیستم
محاسبه جریان هوا	 

کــرده و ســپس حجــم  گردنــد را محاســبه  کــه از سنســور دمــا / فشــار هــوای ورودی ارســال مــی  ECM جریــان هــوای ورودی بــه ســیلندر را بــه وســیله ســیگنال هایــی 
کــه بــرای شــرایط عملکــردی مختلــف الزم مــی باشــد تنظیــم خواهــد نمــود. ســوخت ورودی را جهــت رســیدن بــه نســبت هــوا و ســوخت 

گیری موقعیت  میل لنگ و دور موتور •        اندازه 
ــور و زمانبنــدی  کــرده و بــه صــورت دقیــق جرقــه موت ــر اســاس ســیگنال هــای سنســور موقعیــت میــل لنــگ شناســایی  ــور را ب ECM موقعیــت میــل لنــگ و دور موت

کنــد. پاشــش ســوخت را تنظیــم مــی 
•        تعیین توالی عملکردی سیلندرها

ECM نقطه مرگ باالی سیلندر را به وسیله سنسور موقعیت میل سوپاپ، تشخیص داده و ترتیب جرقه را تعیین می کند.
کنترل سوخت         •

کنتــرل ســوخت مــدار بســته بــه صــورت دقیقــی مــی توانــد  کنتــرل ســوخت مــدار بــاز مــی باشــد.   کنتــرل ســوخت مــدار بســته و  کنتــرل ســوخت شــامل  دو مــدل بــرای 
گرفتــه مــی شــود  کار  کنتــرل ســوخت مــدار بــاز زمانــی بــه  کنتــرل مــی شــود  کنــد، بنابرایــن مقــدار آالیندگــی خروجــی بــه صــورت موثــری  نســبت هــوا و  ســوخت را تنظیــم 

کســیژن معیــوب اســت. کــه سنســور ا گــرم شــدن باشــد و همچنیــن زمانــی  کارکــرده یــا در حــال  کــه موتــور شــروع بــه 
کنترل جرقه         •

کنترل موتور تطبیق می دهد. کنترل جرقه این خودرو خود را با سیستم 
کنترل ضربه         •

کــه آیــا نیازمنــد ریتــارد و یــا آوانــس بــر اســاس شــرایط  کــرده  گــردد سیســتم، زاویــه آوانــس جرقــه را محاســبه  کــه ضربــه بــه وســیله سنســور ضربــه شناســایی مــی  زمانــی 
کاهــش یافتــه و یــا از بیــن  مــی رود. عملکــردی حــال حاضــر دارد یــا خیــر، و زاویــه جرقــه را تعییــن مــی نمایــد بنابرایــن ضربــه 

کنترل آالیندگی         •
گــرم شــدن بــه درجــه  کــه دمــای موتــور پــس از  کــرده و آن را بــه هــوا منتقــل نمایــد. زمانــی  گاز بــی خطــر تبدیــل  گاز خروجــی موتــور را بــه  کاتالیــزور مــی توانــد  مبــدل 
کنتــرل ســوخت را بــه منظــور تصحیــح نســبت ســوخت هــوا فعــال خواهــد ســاخت. از ایــن طریــق میتوانــد میــزان بــاز دهــی تبدیــل  معمــول رســید، ECM مــدار بســته 

کاتالیــزور  را محقــق ســازد. بهینــه 
کاتالیزور  •        محافظت از 

کاتالیســت را بــر اســاس شــرایط عملکــردی موتــور  تنظیــم مــی نمایــد.  کاتالیــزور خواهــد داشــت. ECM دمــای  سیســتم مدیریــت موتــور عملکــردی بــرای محافظــت  از 
کــرده  کنــد، ECM بــه صــورت مــدار بســته عمــل  کاتالیــزور  بــرای بلنــد مــدت  تجــاوز  کثــر دمــای مجــاز  کــه ایــن تخمیــن بــرای دمــای دود خروجــی از  میــزان حدا زمانــی 

کاتالیســت را بــه منظــور حفــظ درجــه دمــای هــوای  نرمــال فعــال خواهــد ســاخت. و 
•        محافظت از ولتاژ سیستم

کــه ولتــاژ سیســتم بــه علــت عیــوب سیســتم شــارژ بــه شــدت زیــاد مــی شــود سیســتم مدیریــت موتــور برنامــه محافــظ را بــرای محــدود ســازی دور موتــور فعــال  زمانــی 
خواهــد ســاخت. بــا ایــن روش از آســیب رســانی بــه ECM و باطــری جلوگیــری خواهــد شــد.
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مولتی متر دیجیتال

کمپرس سنج موتور

گیج فشار سوخت

اسیلوسکوپ
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گشتاور )N.m(عنوان 

کننده  ۱ ± ۱۴سنسور دمای مایع خنک 

کننده سنسور دما / فشار هوای ورودی ۱ ± ۶پیچ ثابت 

کننده سنسور ضربه ۵ ± ۲۰پیچ  ثابت 

کننده سنسور دور موتور ۲ ± 8پیچ  ثابت 

کننده سنسور موقعیت  میل سوپاپ ۱ ± 8پیچ  ثابت 

VVT کنترل کننده شیر  ۲ ± 8پیچ  ثابت 

ECM کننده ۱ ± ۷پیچ  ثابت 

استانداردها
گشتاورهای مجاز   جدول 

ابزارها
ابزار مخصوص

ابزارهای عمومی

X – 431 3G دستگاه عیب یاب

دستگاه انژکتور شوی
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ECM کانکتور شماره دو  

شماره 
ترمینال

شماره  عنوان
ترمینال

عنوان

۱CAN – H1۳۳-

۲-۳۴-

۳-۳۵) ON( سوئیچ جرقه

۴-۳۶۵V  منبع تغذیه

منبع تغذیه  ۳۷۵Vسیم پیچ رله اصلی۵

۶)MT(کالچ -۳8سوئیچ 

گاز الکترونیکی۷ -۳9اتصال بدنه سنسور شماره یک  موقعیت  پدال 

8-۴۰-

کنترل 9 سیم پیچ رله پمپ بنزین۴۱کروز 

۱۰-۴۲ A/Cکمپرسور سیم پیچ رله 

کسیژن۱۱-۴۳ اتصال بدنه  سنسور ا

۱۲-۴۴-

گاز ۴۵سوئیچ جرقه )استارت(۱۳ سنسور ۱ موقعیت  پدال 

۱۴-۴۶-
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 سیستم مدیریت موتور )صفحه 8 از 8( 

رله استارت

به سمت استارت
سوئیچ موقعیت دنده روی 

CVT گیربکس

کالچ سوئیچ پدال 

آلترناتور 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

118

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

سیستم مدیریت موتور )صفحه ۷ از 8( 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

گاز  معرفی دریچه 
گاز را در شرایط زیر انجام دهید: معرفی دریچه 

•      باتری را بازکرده و یا قطب منفی آن را جدا شده باشد.
کرده باشید. 	      ECM را تعویض 

کرده و یکبار دیگر وصل نمایید: 	      ECM را باز 
کنید. کرده و یا تمیز  گاز را جایگزین  •      دریچه 

گاز : شرایط معرفی دریچه 
•      هوای ورودی موتور باالی ۵ درجه سانتیگراد باشد.

کمتر از ۱۰۰/۵ و بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد. کننده موتور  •      دمای مایع خنک 
گردد. •      دور موتور نمی تواند از               250  بیشتر 
کیلومتر بر ساعت باشد. •      سرعت خودرو برابر با  ۰ 

•      ولتاژ باتری باالتر از ۱۰ ولت باشد.
کمتر از % ۱۴.9 باشد. گاز  •      زاویه بازشدن پدال 

گاز : رویه های معرفی دریچه 
گاز معرفی شود.  کنید تا دریچه  سوئیچ را بسته و سپس باز  نمایید. مدت ۱ دقیقه صبر 

)DTC(    کد خطا لیست 
P000A-00)کنترل میل سوپاپ )ورودی عکس العمل آهسته 

P000B-00)کنترل میل سوپاپ )خروجی عکس العمل آهسته 

P0010-13 میل سوپاپ ورودی VVT کنترل شیر برقی خطای مدار 

P0012-00 عدم تنظیم بودن میل سوپاپ ورودی در موقعیت اولیه

P0013-13 میل سوپاپ خروجی VVT کنترل شیر برقی خطای مدار 

P0015-00 عدم تنظیم بودن میل سوپاپ ورودی در موقعیت اولیه

P0016-29خطای ریتارد میل سوپاپ ورودی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0016-22خطای آوانس میل سوپاپ ورودی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0016-21عدم تنظیم میل سوپاپ ورودی نسبت به میل لنگ

P0018-29خطای ریتارد میل سوپاپ خروجی نسبت به موقعیت میل لنگ

P00-18-22خطای آوانس میل سوپاپ خروجی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0018-21عدم تنظیم میل سوپاپ خروجی نسبت به میل لنگ

P0030-13کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0031-11)کم کسیژن باال )ولتاژ  گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0032-12)کسیژن باال )ولتاژ زیاد گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0033-13گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ کنار  کنترل شیر  مدار 

P0034-11)کم گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ )ولتاژ  کنار  کنترل شیر  مدار 

P0035-12)گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ )ولتاژ زیاد کنار  کنترل شیر  مدار 

P0036-13کسیژن پایین گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0037-11)کم کسیژن پایین )ولتاژ  گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0038-12)کسیژن پایین )ولتاژ زیاد گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0053-1E.کسیژن باال خیلی زیاد است مقاومت سنسور ا

P0054-1E.کسیژن پایین خیلی زیاد است مقاومت سنسور ا
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عیب یابی 
راهنمای عیب یابی

۱.دســتگاه عیــب یــاب  X -431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( را بــه کانکتــور عیــب یابــی )DLC( وصــل کــرده تــا بــا واحد الکترونیکی خودرو از طریق شــبکه داده ها ارتبــاط برقرار 
سازد. 

که عیب وجود دارد، و تست عیب یابی  و رویه های تعمیری را انجام می دهید.  کنید  ۲. تایید 
که DTC نتواند حذف شود، عیب دائم وجود دارد.  ۳. در صورتی 

کنید.  گیری ولتاژ سیستم الکترونیکی استفاده  ۴. تنها مولتی  متر دیجیتال را برای اندازه 
که می تواند به عیب مورد نظر اشاره داشته باشد مراجعه نمایید. ۵. به هر اطالعیه فنی ای 

کنترل نمایید. ۶. از نظر ظاهری دسته سیم مربوطه را 
کنید. کنترل و تمیز  کنترل موتور )ECM( مرتبط با DTC را  ۷. اتصال بدنه های واحد 

8. درصورتی که چندین کد خطا  وجود داشت،  به دیاگرام های مدار مراجعه کرده و مدار اتصال بدنه مشترک یا مدار منبع تغذیه مرتبط به DTC ها را جستجو کنید. 
رفع عیب  DTC موقت  

که خطای موقت وجود داشته باشد، باید موارد زیر را به انجام رسانید.  در صورتی 
کانکتورها شل نشده باشند. که  کنید  کنترل        •

که دسته سیم ، پاره، سوراخ و یا حتی آسیب جزیی ندیده باشد. کنید  کنترل        •
•      دستگاه عیب یاب  X-431 3G مربوط به همین مدار باشد.

گردد. که آیا سیگنال در مدار مرتبط با آن قطع می  کنید  کنترل   کانکتورهای مربوطه را تکان دهید و  •      دسته سیم ها و 
کنید.  که تحت آن DTC به وجود آمده را ایجاد  کنید تا شرایطی  •      در صورت امکان، تالش 

کنید.  •      هنگام تکان دادن دسته سیم ها به تغییر و ریست شدن DTC توجه 
•      مراقب ترمینال های فرسوده شده، خمیده شده، و یا شکسته شده باشید.

•      سنسورها و  به جهت آسیب دیدگی، موارد خارجی، و غیره را عیب یاب  کنید که می توانند سبب ایجاد سیگنال های غیر صحیح گردند. 
کنید.  کمک به شناسایی خطاهای موقت استفاده  کننده اطالعات و یا اوسیلوسکوپ برای  •      از ثبت 

 DTC کــه کنتــرل موتــور ECM را از خــودروی معیــوب بازکــرده و آن را در خــودروی جدیــدی نصــب  نماییــد تــا آزمایشــی را بــا آن انجــام دهیــد. در صورتــی  •      واحــد 
ک شــود، ECM را در خــودروی  اصلــی مجــددا نصــب نماییــد ک شــود، ECM معیــوب اســت. در صورتــی DTC پــا نتوانــد پــا

بازدید و بررسی اتصال بدنه 
ک، و ســایر مــواد خورنــده  بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه بــرای  عملکــرد مناســب مــدار اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، خــا
کــه مــدار طــی آن بــه فعالیــت  کــه مــی توانــد رویــه ای را  زیســت محیطــی مــی باشــند. خــورده شــدن )زنــگ زدن( مــی توانــد میــزان مقاومــت را افزایــش داده بصورتــی 

مــی پــردازد را تغییــر دهــد. 
کنتــرل الکترونیکــی نیــز بــه اتصــال بدنــه هــای مناســب بســیار حســاس هســتند، یــک نقطــه فرســوده شــده و یــا شــل شــده مــی توانــد تاثیــر بســیار جــدی ای  مدارهــای 

کنیــد: کنتــرل  بــر روی مــدار داشــته باشــد. نــکات اتصــال بدنــه  را بصــورت زیــر 
۱.پیچ و یا مهره اتصال بدنه را بازکنید. 

کنید، کنترل  ک و زنگ زدگی و غیره  کثیف بودن، خا ۲. تمامی سطوح تماس را برای 
که سطوح تماس در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد کنید  که الزم است تضمین  ۳. تا آنجایی 

۴. پیچ و مهره ها را مجددا متصل سازید
که آیا تجهیزات جانبی اضافه شده به اتصال بدنه تداخل دارد.  کنید  کنترل   .۵

کــه  کــه آنهــا بدرســتی وصــل شــده باشــند، مطمئــن شــوید  کنیــد  کنتــرل  کــه چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال اتصــال بدنــه جاســازی شــده انــد،  ۶. در صورتــی 
تمامــی دســته ســیم ها تمیــز بــوده، مطمئــن بســته شــده انــد و تمــاس خوبــی بــا بدنــه داشــته باشــند. 
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گاز  معرفی دریچه 
گاز را در شرایط زیر انجام دهید: معرفی دریچه 

•      باتری را بازکرده و یا قطب منفی آن را جدا شده باشد.
کرده باشید. 	      ECM را تعویض 

کرده و یکبار دیگر وصل نمایید: 	      ECM را باز 
کنید. کرده و یا تمیز  گاز را جایگزین  •      دریچه 

گاز : شرایط معرفی دریچه 
•      هوای ورودی موتور باالی ۵ درجه سانتیگراد باشد.

کمتر از ۱۰۰/۵ و بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد. کننده موتور  •      دمای مایع خنک 
گردد. •      دور موتور نمی تواند از               250  بیشتر 
کیلومتر بر ساعت باشد. •      سرعت خودرو برابر با  ۰ 

•      ولتاژ باتری باالتر از ۱۰ ولت باشد.
کمتر از % ۱۴.9 باشد. گاز  •      زاویه بازشدن پدال 

گاز : رویه های معرفی دریچه 
گاز معرفی شود.  کنید تا دریچه  سوئیچ را بسته و سپس باز  نمایید. مدت ۱ دقیقه صبر 

)DTC(    کد خطا لیست 
P000A-00)کنترل میل سوپاپ )ورودی عکس العمل آهسته 

P000B-00)کنترل میل سوپاپ )خروجی عکس العمل آهسته 

P0010-13 میل سوپاپ ورودی VVT کنترل شیر برقی خطای مدار 

P0012-00 عدم تنظیم بودن میل سوپاپ ورودی در موقعیت اولیه

P0013-13 میل سوپاپ خروجی VVT کنترل شیر برقی خطای مدار 

P0015-00 عدم تنظیم بودن میل سوپاپ ورودی در موقعیت اولیه

P0016-29خطای ریتارد میل سوپاپ ورودی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0016-22خطای آوانس میل سوپاپ ورودی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0016-21عدم تنظیم میل سوپاپ ورودی نسبت به میل لنگ

P0018-29خطای ریتارد میل سوپاپ خروجی نسبت به موقعیت میل لنگ

P00-18-22خطای آوانس میل سوپاپ خروجی نسبت به موقعیت میل لنگ

P0018-21عدم تنظیم میل سوپاپ خروجی نسبت به میل لنگ

P0030-13کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0031-11)کم کسیژن باال )ولتاژ  گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0032-12)کسیژن باال )ولتاژ زیاد گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0033-13گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ کنار  کنترل شیر  مدار 

P0034-11)کم گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ )ولتاژ  کنار  کنترل شیر  مدار 

P0035-12)گذر سوپر شارژ/ توربوشارژ )ولتاژ زیاد کنار  کنترل شیر  مدار 

P0036-13کسیژن پایین گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0037-11)کم کسیژن پایین )ولتاژ  گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0038-12)کسیژن پایین )ولتاژ زیاد گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

P0053-1E.کسیژن باال خیلی زیاد است مقاومت سنسور ا

P0054-1E.کسیژن پایین خیلی زیاد است مقاومت سنسور ا
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عیب یابی 
راهنمای عیب یابی

۱.دســتگاه عیــب یــاب  X -431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( را بــه کانکتــور عیــب یابــی )DLC( وصــل کــرده تــا بــا واحد الکترونیکی خودرو از طریق شــبکه داده ها ارتبــاط برقرار 
سازد. 

که عیب وجود دارد، و تست عیب یابی  و رویه های تعمیری را انجام می دهید.  کنید  ۲. تایید 
که DTC نتواند حذف شود، عیب دائم وجود دارد.  ۳. در صورتی 

کنید.  گیری ولتاژ سیستم الکترونیکی استفاده  ۴. تنها مولتی  متر دیجیتال را برای اندازه 
که می تواند به عیب مورد نظر اشاره داشته باشد مراجعه نمایید. ۵. به هر اطالعیه فنی ای 

کنترل نمایید. ۶. از نظر ظاهری دسته سیم مربوطه را 
کنید. کنترل و تمیز  کنترل موتور )ECM( مرتبط با DTC را  ۷. اتصال بدنه های واحد 

8. درصورتی که چندین کد خطا  وجود داشت،  به دیاگرام های مدار مراجعه کرده و مدار اتصال بدنه مشترک یا مدار منبع تغذیه مرتبط به DTC ها را جستجو کنید. 
رفع عیب  DTC موقت  

که خطای موقت وجود داشته باشد، باید موارد زیر را به انجام رسانید.  در صورتی 
کانکتورها شل نشده باشند. که  کنید  کنترل        •

که دسته سیم ، پاره، سوراخ و یا حتی آسیب جزیی ندیده باشد. کنید  کنترل        •
•      دستگاه عیب یاب  X-431 3G مربوط به همین مدار باشد.

گردد. که آیا سیگنال در مدار مرتبط با آن قطع می  کنید  کنترل   کانکتورهای مربوطه را تکان دهید و  •      دسته سیم ها و 
کنید.  که تحت آن DTC به وجود آمده را ایجاد  کنید تا شرایطی  •      در صورت امکان، تالش 

کنید.  •      هنگام تکان دادن دسته سیم ها به تغییر و ریست شدن DTC توجه 
•      مراقب ترمینال های فرسوده شده، خمیده شده، و یا شکسته شده باشید.

•      سنسورها و  به جهت آسیب دیدگی، موارد خارجی، و غیره را عیب یاب  کنید که می توانند سبب ایجاد سیگنال های غیر صحیح گردند. 
کنید.  کمک به شناسایی خطاهای موقت استفاده  کننده اطالعات و یا اوسیلوسکوپ برای  •      از ثبت 

 DTC کــه کنتــرل موتــور ECM را از خــودروی معیــوب بازکــرده و آن را در خــودروی جدیــدی نصــب  نماییــد تــا آزمایشــی را بــا آن انجــام دهیــد. در صورتــی  •      واحــد 
ک شــود، ECM را در خــودروی  اصلــی مجــددا نصــب نماییــد ک شــود، ECM معیــوب اســت. در صورتــی DTC پــا نتوانــد پــا

بازدید و بررسی اتصال بدنه 
ک، و ســایر مــواد خورنــده  بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه بــرای  عملکــرد مناســب مــدار اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، خــا
کــه مــدار طــی آن بــه فعالیــت  کــه مــی توانــد رویــه ای را  زیســت محیطــی مــی باشــند. خــورده شــدن )زنــگ زدن( مــی توانــد میــزان مقاومــت را افزایــش داده بصورتــی 

مــی پــردازد را تغییــر دهــد. 
کنتــرل الکترونیکــی نیــز بــه اتصــال بدنــه هــای مناســب بســیار حســاس هســتند، یــک نقطــه فرســوده شــده و یــا شــل شــده مــی توانــد تاثیــر بســیار جــدی ای  مدارهــای 

کنیــد: کنتــرل  بــر روی مــدار داشــته باشــد. نــکات اتصــال بدنــه  را بصــورت زیــر 
۱.پیچ و یا مهره اتصال بدنه را بازکنید. 

کنید، کنترل  ک و زنگ زدگی و غیره  کثیف بودن، خا ۲. تمامی سطوح تماس را برای 
که سطوح تماس در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد کنید  که الزم است تضمین  ۳. تا آنجایی 

۴. پیچ و مهره ها را مجددا متصل سازید
که آیا تجهیزات جانبی اضافه شده به اتصال بدنه تداخل دارد.  کنید  کنترل   .۵

کــه  کــه آنهــا بدرســتی وصــل شــده باشــند، مطمئــن شــوید  کنیــد  کنتــرل  کــه چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال اتصــال بدنــه جاســازی شــده انــد،  ۶. در صورتــی 
تمامــی دســته ســیم ها تمیــز بــوده، مطمئــن بســته شــده انــد و تمــاس خوبــی بــا بدنــه داشــته باشــند. 
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PP0237-00 )A(کم، سنسور فشار توربو شارژ مدار ورودی 

P0238-00 )A(ورودی زیاد، سنسور فشار توربو شارژ مدار

P0243-00 کاهش فشار توربو/ سوپر شارژر   A  شیر برقی

P0245-00)کم کم توربو/ سوپر شارژر )ولتاژ  کاهش فشار    A  شیر برقی

P0246-00)کاهش فشار زیاد توربو/ سوپر شارژر )ولتاژ زیاد   A  شیر برقی

P0261-11۱ سیلندر ۱ – پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0262-12۱ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 

P0264-11۲ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0265-12۲ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0267-11۳ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0268-12۳ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0270-11۴ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0268-12۴ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0299-00کم سوپر / توربو شارژر فشار 

P0300-21)شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )محدوده آالیندگی زیاد

P0300-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )مضر برای 

P0300-29)کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )در اولین سیکل 

P0301-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )محدوده آالیندگی زیاد

P0301-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )مضر برای 

P0301-29)کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )در مرحله اول سیکل 

P0302-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )محدوده آالیندگی زیاد

P0302-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )مضر برای 

P0302-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )در مرحله اول سیکل 

P0303-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )محدوده آالیندگی زیاد

P0303-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )مضر برای 

P0303-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )در مرحله اول سیکل 

P0304-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )محدوده آالیندگی زیاد

P0304-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )مضر برای 

P0304-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )در مرحله اول سیکل 

P0318-00)سنسور ارتعاشات بدنه )ناهمواری های جاده A خطای سیگنال مدار

P0322-00خطای  سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ

P0327-16 کم، مدار سنسور ضربه ورودی 

P0328-17ورودی زیاد، مدار سنسور ضربه

P0341-00EPM – 1   خطای  سیگنال میل سوپاپ

P0346-00EPM –2   خطای  سیگنال میل سوپاپ

P0420-00کاتالیزور پایین بودن راندمان 

P0444-13 کنیستر قطع بودن مدار شیر برقی 

P0458-16کنیستر پایین بودن ولتاژ مدار شیر برقی 
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P006D-00خطای مدار فشار بارومتریک

P0101-21)کم عدم عملکرد صحیح سنسور حجم یا جرم هوای ورودی )ولتاژ 

P0101-22)عدم عملکرد صحیح سنسور حجم یا جرم هوای ورودی )ولتاژ زیاد

P0102-16 باال بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور حجم یا جرم هوای ورودی

P0103-17جرم و یا حجم جریان هوای مدار، ورودی باال

P0105-28فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

P0106-00عملکرد / محدوده فشار بارومتریک یا فشار مطلق  منیفولد 

P0107-11پایین بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور فشار منیفولد

P0108-12 باال بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور فشار منیفولد

P0112-16 پایین بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور دمای هوای ورودی

P0113-17 باال بودن ولتاژ  مدار ورودی سنسور دمای هوای ورودی

P0116-00کننده موتور عدم عملکرد صحیح سنسور دمای مایع خنک 

P0117-16 کننده کم،دمای مایع خنک  ورودی 

P0118-17 کننده ورودی زیاد،دمای مایع خنک 

P0121-29گاز عدم عملکرد صحیح مدار A سنسور دریچه 

P0122-16  گاز کم، مدار سنسور A موقعیت دریچه  ورودی 

P0123-17گاز ورودی زیاد، مدار سنسور A موقعیت دریچه 

P0130-00کسیژن باال خطای مدار سنسور ا

P0131-16 کسیژن باال کم مدار سنسور ا ولتاژ 

P0132-17کسیژن باال ولتاژ زیاد مدار سنسور ا

P0133-00کسیژن باال عکس العمل آهسته  مدار سنسور ا

P0134-00کسیژن باال عدم عملکرد سنسور ا

P0136-00کسیژن پایین ا

P0137-16کسیژن پایین ولتاژ پایین ، مدار سنسور ا

P0138-17کسیژن پایین ولتاژ باال  ، مدار سنسور ا

P0140-00کسیژن پایین عدم عملکرد سنسور ا

P0170-00خطای نسبت سوخت و هوا

P0171-00مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق است

P0172-00مخلوط سوخت و هوای بسیار غنی است

P0201-13   ۱ مدار  انژکتور سیلندر 

P0202-13   ۲ مدار  انژکتور سیلندر 

P0203-13  ۳ مدار  انژکتور سیلندر 

P0204-13   ۴ مدار  انژکتور سیلندر 

P0219-00تشخیص شرایط دور موتور باال

P0221-29گاز محدوده عملکرد مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه 

P0222-16گاز کم مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه  ولتاژ 

P0223-17گاز ولتاژ زیاد مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه 

P0234-00شرایط فشار بیش از حد توربو یا سوپر شارژ
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PP0237-00 )A(کم، سنسور فشار توربو شارژ مدار ورودی 

P0238-00 )A(ورودی زیاد، سنسور فشار توربو شارژ مدار

P0243-00 کاهش فشار توربو/ سوپر شارژر   A  شیر برقی

P0245-00)کم کم توربو/ سوپر شارژر )ولتاژ  کاهش فشار    A  شیر برقی

P0246-00)کاهش فشار زیاد توربو/ سوپر شارژر )ولتاژ زیاد   A  شیر برقی

P0261-11۱ سیلندر ۱ – پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0262-12۱ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 

P0264-11۲ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0265-12۲ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0267-11۳ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0268-12۳ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0270-11۴ پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0268-12۴ باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر

P0299-00کم سوپر / توربو شارژر فشار 

P0300-21)شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )محدوده آالیندگی زیاد

P0300-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )مضر برای 

P0300-29)کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق در سیلندرها بصورت رندوم )در اولین سیکل 

P0301-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )محدوده آالیندگی زیاد

P0301-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )مضر برای 

P0301-29)کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۱ )در مرحله اول سیکل 

P0302-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )محدوده آالیندگی زیاد

P0302-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )مضر برای 

P0302-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۲ )در مرحله اول سیکل 

P0303-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )محدوده آالیندگی زیاد

P0303-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )مضر برای 

P0303-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۳ )در مرحله اول سیکل 

P0304-21)شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )محدوده آالیندگی زیاد

P0304-22)کاتالیزور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )مضر برای 

P0304-29) کارکرد موتور شناسایی  عدم احتراق  سیلندر ۴ )در مرحله اول سیکل 

P0318-00)سنسور ارتعاشات بدنه )ناهمواری های جاده A خطای سیگنال مدار

P0322-00خطای  سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ

P0327-16 کم، مدار سنسور ضربه ورودی 

P0328-17ورودی زیاد، مدار سنسور ضربه

P0341-00EPM – 1   خطای  سیگنال میل سوپاپ

P0346-00EPM –2   خطای  سیگنال میل سوپاپ

P0420-00کاتالیزور پایین بودن راندمان 

P0444-13 کنیستر قطع بودن مدار شیر برقی 

P0458-16کنیستر پایین بودن ولتاژ مدار شیر برقی 
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P006D-00خطای مدار فشار بارومتریک

P0101-21)کم عدم عملکرد صحیح سنسور حجم یا جرم هوای ورودی )ولتاژ 

P0101-22)عدم عملکرد صحیح سنسور حجم یا جرم هوای ورودی )ولتاژ زیاد

P0102-16 باال بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور حجم یا جرم هوای ورودی

P0103-17جرم و یا حجم جریان هوای مدار، ورودی باال

P0105-28فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

P0106-00عملکرد / محدوده فشار بارومتریک یا فشار مطلق  منیفولد 

P0107-11پایین بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور فشار منیفولد

P0108-12 باال بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور فشار منیفولد

P0112-16 پایین بودن ولتاژ مدار ورودی سنسور دمای هوای ورودی

P0113-17 باال بودن ولتاژ  مدار ورودی سنسور دمای هوای ورودی

P0116-00کننده موتور عدم عملکرد صحیح سنسور دمای مایع خنک 

P0117-16 کننده کم،دمای مایع خنک  ورودی 

P0118-17 کننده ورودی زیاد،دمای مایع خنک 

P0121-29گاز عدم عملکرد صحیح مدار A سنسور دریچه 

P0122-16  گاز کم، مدار سنسور A موقعیت دریچه  ورودی 

P0123-17گاز ورودی زیاد، مدار سنسور A موقعیت دریچه 

P0130-00کسیژن باال خطای مدار سنسور ا

P0131-16 کسیژن باال کم مدار سنسور ا ولتاژ 

P0132-17کسیژن باال ولتاژ زیاد مدار سنسور ا

P0133-00کسیژن باال عکس العمل آهسته  مدار سنسور ا

P0134-00کسیژن باال عدم عملکرد سنسور ا

P0136-00کسیژن پایین ا

P0137-16کسیژن پایین ولتاژ پایین ، مدار سنسور ا

P0138-17کسیژن پایین ولتاژ باال  ، مدار سنسور ا

P0140-00کسیژن پایین عدم عملکرد سنسور ا

P0170-00خطای نسبت سوخت و هوا

P0171-00مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق است

P0172-00مخلوط سوخت و هوای بسیار غنی است

P0201-13   ۱ مدار  انژکتور سیلندر 

P0202-13   ۲ مدار  انژکتور سیلندر 

P0203-13  ۳ مدار  انژکتور سیلندر 

P0204-13   ۴ مدار  انژکتور سیلندر 

P0219-00تشخیص شرایط دور موتور باال

P0221-29گاز محدوده عملکرد مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه 

P0222-16گاز کم مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه  ولتاژ 

P0223-17گاز ولتاژ زیاد مدار سوئیچ B سنسور موقعیت پدال/ دریچه 

P0234-00شرایط فشار بیش از حد توربو یا سوپر شارژ
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P0650-11)MIL( کم بودن ولتاژ مدار چراغ چک

P0650-12)MIL( زیاد بودن ولتاژ مدار چراغ چک

P0660-13 کنترل منیفولد ورودی قطع بودن مدار شیر برقی سیستم 

P0661-11 کنترل منیفولد ورودی کم مدار شیر برقی سیستم  ولتاژ 

P0662-12کنترل منیفولد ورودی ولتاژ زیاد مدار شیر برقی سیستم 

P0688-91عدم ارسال سیگنال تحریک رله اصلی

P0688-92قطع بودن سیگنال تحریک رله اصلی

P0691-11 )کم کنترل فن ۱ )ولتاژ  مدار 

P0692-12 )کنترل فن ۱ )ولتاژ زیاد مدار 

P0693-11 )کم کنترل فن ۲ )ولتاژ  مدار 

P0694-12)کنترل فن ۲ )ولتاژ زیاد مدار 

P0704-00کالچ مدار ورودی پدال 

P2088-11)کم کنترل میل سوپاپ ورودی )ولتاژ  مدار شیر 

P2089-12)کنترل میل سوپاپ ورودی)ولتاژ  زیاد مدار شیر 

P2090-11)کم کنترل میل سوپاپ خروجی )ولتاژ  مدار شیر 

P2091-12)کنترل میل سوپاپ خروجی )ولتاژ زیاد مدار شیر 

P2106-92گاز نوسان سیگنال تغذیه دریچه 

P2106-12 گاز خطای سیگنال تغذیه دریچه 

P2106-13گاز خطای سیگنال دریچه 

P2106-29)خطای تشخیص بار موتور( ECU خطای داخلی

P2106-19گاز کم سیگنال تغذیه دریچه  تشخیص ولتاژ 

P2122-16گاز ورودی پایین مدار سنسور ۱ موقعیت  پدال 

P2123-17گاز ورودی باال مدار سنسور ۱ موقعیت  پدال 

P2127-16گاز کم مدار سنسور ۲ موقعیت  پدال  ورودی 

P2128-17گاز ورودی زیاد مدار سنسور ۲ موقعیت  

P2138-00گاز کنترل حرکت پدال  خطای 

P2138-29گاز خطای غیر محتمل سنسور ۱ و ۲ موقعیت  پدال 

P2177-00رقیق بودن بیش از حد سوخت

P2178-00 غنی بودن بیش از حد سوخت

P2187-00رقیق بودن بیش از حد سوخت در دور آرام

P2188-00غنی بودن بیش از حد سوخت در دور آرام

P2195-00۱ کسیژن ۱ بانک تشخیص رقیق بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2196-00۱ کسیژن ۱ بانک تشخیص غنی بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2261-00گذر توربو /سوپر شارژ - ایراد مکانیکی کنار  سوپاپ 

P2270-00۱ کسیژن ۲ بانک تشخیص رقیق بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2271-00۱ کسیژن ۲ بانک تشخیص غنی بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

U0001-88پر سرعت CAN خطای شبکه

U0101-87TCM عدم ارتباط با
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P0459-17 کنیستر زیاد بودن ولتاژ مدار شیر  برقی 

P0480-13۱کننده کنترل فن خنک  مدار 

P0481-13۲کننده کنترل فن خنک  مدار 

P0501-00خطای سیگنال سنسور سرعت خودرو

P0506-00کمتر از حد استاندارد است دور موتور در حالت دور آرام 

P0507-00دور موتور در حالت دور آرام بیشتر از حد استاندارد است

P0532-16 گاز لوله ولتاژ پایین سنسور فشار 

P0533-17گاز لوله ولتاژ  باالی سنسور فشار 

P0537-16ولتاژ پایین سنسور دمای اوپراتور

P0538-17ولتاژ باالی سنسور دمای اوپراتور

P0560-00ناصحیح بودن ولتاژ باتری

P0562-16کم است ولتاژ سیستم 

P0563-17ولتاژ سیستم زیاد است

P0571-29خطای هماهنگی سیگنال ترمز

P0571-1Cخطای مدار چراغ ترمز

P0604-43)ECU( کنترل داخلی خطای RAM واحد 

P0605-43)ECU( کنترل داخلی خطای ROM واحد 

P0606-00ECU خطای داخلی

P0606-1Cگاز خطایECU، دسته سیم یا دریچه 

P0606-47)ECU( کنترل موتور خطای عکس العمل واحد 

P0606-48)ECU( کنترل موتور کنش عیب  واحد  خطای وا

P0606-49)ECU( کنترل موتور خطاهای بررسی واحد 

P0606-55ECU خطای داخلی

P0606-61ECU سیگنال آوانس نبودن جرقه یا دسته سیم یا

P0606-62گاز خطای سنسور ۲ پدال 

P0606-64ECU ایراد داخلی

P0606-67ECU ایراد داخلی

P0606-75ECU ایراد داخلی

P0606-92ECU خطای عدم تشخیص دور موتور در

P0606-94ECU گشتاور در خطای عدم تشخیص 

P0606-96ECU ایراد داخلی

P0627-13 کنترل پمپ بنزین قطع بودن مدار 

P0628-11)کم مدارکنترل پمپ بنزین )ولتاژ 

P0629-12)مدارکنترل پمپ بنزین )ولتاژ زیاد

P0645-13A/C  کالچ مدار رله 

P0646-11)کم کالچ  A/C )ولتاژ  کنترل رله  مدار 

P0647-12)ولتاژ زیاد( A/C  کالچ کنترل رله  مدار 

P0650-13)MIL( قطع بودن مدار چراغ چک
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P0650-11)MIL( کم بودن ولتاژ مدار چراغ چک

P0650-12)MIL( زیاد بودن ولتاژ مدار چراغ چک

P0660-13 کنترل منیفولد ورودی قطع بودن مدار شیر برقی سیستم 

P0661-11 کنترل منیفولد ورودی کم مدار شیر برقی سیستم  ولتاژ 

P0662-12کنترل منیفولد ورودی ولتاژ زیاد مدار شیر برقی سیستم 

P0688-91عدم ارسال سیگنال تحریک رله اصلی

P0688-92قطع بودن سیگنال تحریک رله اصلی

P0691-11 )کم کنترل فن ۱ )ولتاژ  مدار 

P0692-12 )کنترل فن ۱ )ولتاژ زیاد مدار 

P0693-11 )کم کنترل فن ۲ )ولتاژ  مدار 

P0694-12)کنترل فن ۲ )ولتاژ زیاد مدار 

P0704-00کالچ مدار ورودی پدال 

P2088-11)کم کنترل میل سوپاپ ورودی )ولتاژ  مدار شیر 

P2089-12)کنترل میل سوپاپ ورودی)ولتاژ  زیاد مدار شیر 

P2090-11)کم کنترل میل سوپاپ خروجی )ولتاژ  مدار شیر 

P2091-12)کنترل میل سوپاپ خروجی )ولتاژ زیاد مدار شیر 

P2106-92گاز نوسان سیگنال تغذیه دریچه 

P2106-12 گاز خطای سیگنال تغذیه دریچه 

P2106-13گاز خطای سیگنال دریچه 

P2106-29)خطای تشخیص بار موتور( ECU خطای داخلی

P2106-19گاز کم سیگنال تغذیه دریچه  تشخیص ولتاژ 

P2122-16گاز ورودی پایین مدار سنسور ۱ موقعیت  پدال 

P2123-17گاز ورودی باال مدار سنسور ۱ موقعیت  پدال 

P2127-16گاز کم مدار سنسور ۲ موقعیت  پدال  ورودی 

P2128-17گاز ورودی زیاد مدار سنسور ۲ موقعیت  

P2138-00گاز کنترل حرکت پدال  خطای 

P2138-29گاز خطای غیر محتمل سنسور ۱ و ۲ موقعیت  پدال 

P2177-00رقیق بودن بیش از حد سوخت

P2178-00 غنی بودن بیش از حد سوخت

P2187-00رقیق بودن بیش از حد سوخت در دور آرام

P2188-00غنی بودن بیش از حد سوخت در دور آرام

P2195-00۱ کسیژن ۱ بانک تشخیص رقیق بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2196-00۱ کسیژن ۱ بانک تشخیص غنی بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2261-00گذر توربو /سوپر شارژ - ایراد مکانیکی کنار  سوپاپ 

P2270-00۱ کسیژن ۲ بانک تشخیص رقیق بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

P2271-00۱ کسیژن ۲ بانک تشخیص غنی بودن سوخت از سیگنال سنسور ا

U0001-88پر سرعت CAN خطای شبکه

U0101-87TCM عدم ارتباط با
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P0459-17 کنیستر زیاد بودن ولتاژ مدار شیر  برقی 

P0480-13۱کننده کنترل فن خنک  مدار 

P0481-13۲کننده کنترل فن خنک  مدار 

P0501-00خطای سیگنال سنسور سرعت خودرو

P0506-00کمتر از حد استاندارد است دور موتور در حالت دور آرام 

P0507-00دور موتور در حالت دور آرام بیشتر از حد استاندارد است

P0532-16 گاز لوله ولتاژ پایین سنسور فشار 

P0533-17گاز لوله ولتاژ  باالی سنسور فشار 

P0537-16ولتاژ پایین سنسور دمای اوپراتور

P0538-17ولتاژ باالی سنسور دمای اوپراتور

P0560-00ناصحیح بودن ولتاژ باتری

P0562-16کم است ولتاژ سیستم 

P0563-17ولتاژ سیستم زیاد است

P0571-29خطای هماهنگی سیگنال ترمز

P0571-1Cخطای مدار چراغ ترمز

P0604-43)ECU( کنترل داخلی خطای RAM واحد 

P0605-43)ECU( کنترل داخلی خطای ROM واحد 

P0606-00ECU خطای داخلی

P0606-1Cگاز خطایECU، دسته سیم یا دریچه 

P0606-47)ECU( کنترل موتور خطای عکس العمل واحد 

P0606-48)ECU( کنترل موتور کنش عیب  واحد  خطای وا

P0606-49)ECU( کنترل موتور خطاهای بررسی واحد 

P0606-55ECU خطای داخلی

P0606-61ECU سیگنال آوانس نبودن جرقه یا دسته سیم یا

P0606-62گاز خطای سنسور ۲ پدال 

P0606-64ECU ایراد داخلی

P0606-67ECU ایراد داخلی

P0606-75ECU ایراد داخلی

P0606-92ECU خطای عدم تشخیص دور موتور در

P0606-94ECU گشتاور در خطای عدم تشخیص 

P0606-96ECU ایراد داخلی

P0627-13 کنترل پمپ بنزین قطع بودن مدار 

P0628-11)کم مدارکنترل پمپ بنزین )ولتاژ 

P0629-12)مدارکنترل پمپ بنزین )ولتاژ زیاد

P0645-13A/C  کالچ مدار رله 

P0646-11)کم کالچ  A/C )ولتاژ  کنترل رله  مدار 

P0647-12)ولتاژ زیاد( A/C  کالچ کنترل رله  مدار 

P0650-13)MIL( قطع بودن مدار چراغ چک
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P1502-00)عدم دریافت پاسخ( EBS از LIN خطای شبکه

P1503-00)عدم دریافت پاسخ برگشتی( EBS از LW خطای شبکه

P1511-00EBS خطای موقتی

P1512-92EBS خطای باطری یا

P1513-00باطری تعویض شده و در طوالنی مدت تاییدیه تستر وجود ندارد

P1530-00)Checksum( از آلترناتور LIN خطای شبکه

P1531-00)از آلترناتور )خطای فریم LIN خطای شبکه

P1532-00)از آلترناتور )عدم دریافت پاسخ LIN خطای شبکه

P1533-00)از آلترناتور )عدم دریافت پاسخ برگشتی LIN خطای شبکه

P1541-00 خطای ارتباط با آلترناتور

P1542-00خطای وضعیت مکانیکی آلترناتور

P1543-00خطای وضعیت برقی آلترناتور

P1600-00اصلی S/S کردن سوئیچ گیر  خطای 

P1701-00)قطع بودن مدار سیستم مولد قدرت )موتور

P1702-00 گیربکس کالچ یا خطای سوئیچ خالص یا خطای مدار سیستم موتور و  خطای سوئیچ پدال 

P3046-13خطای قطع بودن رله استارتر

P3050-00خطای چسبیدن رله  ۲ استارتر

P3052-00 خطای چسبیدن رله ۱ استارت

P3054-00کرده / استارتر درگیر نمی شود گیر  موتور 

P3055-00 کوتاه یا بدنه خط S_KL50r حالت استارتر اتصال 

P3056-00 UB کوتاه به خط S_KL50r حالت استارتر اتصال 

P3088-00 استارتر آسیب دیده  یا سیم آن جدا شده است
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U0129-87کنترل سیستم ترمز عدم ارتباط با واحد 

U0155-87کیلومتر کنترل صفحه  عدم ارتباط با واحد 

P1011-01کنترل پمپ آب الکتریکی عیب یاب مدار 

P1009-7A گاز تشخیص نشتی دریچه 

P1100-00 گشتاور موتور کنترل  تطبیق 

P1101-00.گاز نیست کردن دریچه  کالیبره  ولتاژ سیستم جوابگوی تعریف یا 

P1102-00کنترل دور آرام گاز  خطای سازگاری موقعیت  دریچه 

P1102-29کنترل دور آرام گاز  خطای سازگاری موقعیت  دریچه 

P1103-00 گاز در مرحله اول به دلیل ایراد مکانیکی کالیبره شدن دریچه  خطای 

P1104-00گاز کالیبره شدن دریچه  عدم وجود شرایط 

P1106-00گاز کنترل موقعیت  دریچه  خطای 

P1106-21گاز کنترل موقعیت  دریچه  خطای 

P1106-22گاز کنترل موقعیت  دریچه  خطای 

P1111-00کردن فنر برگشت دهنده کنترل  کثری  خطای حدا

P1130-00وجود ایراد در پمپ بوستر

P1131-17زیاد بودن ولتاژ مدار پمپ بوستر

P1132-16کم بودن ولتاژ پمپ بوستر

P1133-13تشخیص قطع بودن مدار پمپ بوستر

P1137-17)تشخیص ایراد سنسور فشار پمپ بوستر )ولتاژ باال

P1138-16)تشخیص ایراد سنسور فشار پمپ بوستر )ولتاژ  پایین

P1139-7A تشخیص ایراد سنسور فشار پمپ بوستر

P1610-00کلید ایموبیالیزر برنامه ریزی نشده کد امنیتی و 

P1611-00کد امنیتی اشتباه توسط ایموبالیزر دریافت 

P1612-00عدم دریافت اطالعات توسط ایموبالیزر

P1613-00کد توسط ایموبالیزر عدم دریافت 

P1614-00.اطالعات ارسالی از ترانسپوندر به ایموبالیزر دریافت نشد

P1615-00ECM عدم شناسایی وضعیت

P1616-00گذاری درست نیست رمز 

P1617-00در طول دوره شناسایی SIM عدم پاسخ از

P1618-00EEPROM به EOL عدم توانایی نوشتن داده های معتبر

P1619-00)که برنامه ریزی نشده)وضعیت خام  ECM

P1651-13)SVS( قطع بودن مدار چراغ سرویس خودرو

P1651-11)SVS( کم بودن ولتاژ مدار چراغ سرویس خودرو

P1651-12)SVS( زیاد بودن ولتاژ مدار چراغ سرویس خودرو

P081D-00خطای مدار ورودی حالت خالص

P083F-00A/B کالچ خطا در صحت موقعیت سوئیچ پدال 

P1500-00)Checksum خطای( EBS از LIN خطای شبکه

P1501-00)خطای فریم( EBS از LIN خطای شبکه
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P1502-00)عدم دریافت پاسخ( EBS از LIN خطای شبکه

P1503-00)عدم دریافت پاسخ برگشتی( EBS از LW خطای شبکه

P1511-00EBS خطای موقتی

P1512-92EBS خطای باطری یا

P1513-00باطری تعویض شده و در طوالنی مدت تاییدیه تستر وجود ندارد

P1530-00)Checksum( از آلترناتور LIN خطای شبکه

P1531-00)از آلترناتور )خطای فریم LIN خطای شبکه

P1532-00)از آلترناتور )عدم دریافت پاسخ LIN خطای شبکه

P1533-00)از آلترناتور )عدم دریافت پاسخ برگشتی LIN خطای شبکه

P1541-00 خطای ارتباط با آلترناتور

P1542-00خطای وضعیت مکانیکی آلترناتور

P1543-00خطای وضعیت برقی آلترناتور

P1600-00اصلی S/S کردن سوئیچ گیر  خطای 

P1701-00)قطع بودن مدار سیستم مولد قدرت )موتور

P1702-00 گیربکس کالچ یا خطای سوئیچ خالص یا خطای مدار سیستم موتور و  خطای سوئیچ پدال 

P3046-13خطای قطع بودن رله استارتر

P3050-00خطای چسبیدن رله  ۲ استارتر

P3052-00 خطای چسبیدن رله ۱ استارت

P3054-00کرده / استارتر درگیر نمی شود گیر  موتور 

P3055-00 کوتاه یا بدنه خط S_KL50r حالت استارتر اتصال 

P3056-00 UB کوتاه به خط S_KL50r حالت استارتر اتصال 

P3088-00 استارتر آسیب دیده  یا سیم آن جدا شده است
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U0129-87کنترل سیستم ترمز عدم ارتباط با واحد 

U0155-87کیلومتر کنترل صفحه  عدم ارتباط با واحد 
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 مدار اتصال بدنه
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ECM مدار تغذیه و  اتصال بدنه
مدار منبع تغذیه 

برق با سوئیچ

رله اصلی
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کنید ) ECM –  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور (۳ کنترل  کانکتور را   دسته سیم و 

کنید. کانکتور  B-۰۰۷ جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید.  کنترل  کانکتور روی دسته سیم را  b. ترمینالهای 

بررسی قطعی مدار

وضعیتاتصال مولتی متر

B-011 (20( – B-007 (B4(  متصل

کوتاه  بررسی اتصال 
اتصال استاندارد اتصال مولتی متر  

قطع )B-011 (20 اا )B-007 (B4  - بدنه

قطع )B-011 (20 اا )B-007 (B4 – مثبت باتری

کانکتور کردن دسته سیم یا  تعمیر یا جایگزین  ایراد دارد

OK

کنید)جعبه  رله و فیوز محفظه موتور -  باتری(  دسته سیم یا جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را تعویض و یا تعمیر 
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کد خطا رویه بررسی 
که ولتاژ باطری بیشتر از ۱۲ ولت است. •       مطمئن شوید 

•       سوئیچ را ببندید.
کنید.  کانکتور عیب یابی )DLC( متصل  •       تستر عیب یاب X-431 3G )آخرین ورژن( را به 

•       سوئیچ جرقه را در وضعیت ON قرار دهید 
کنید کد خطا را انتخاب  •       با استفاده از تستر عیب یاب X-431 3G خواندن 

کنید. ع موقت بوده، بنابراین به مراحل عیب یابی مراجعه  کد خطا شناسایی نشد،  از نو که  •       در صورتی 
کنید.  کد خطا اقدام  ع دائم و ماندگار است. بنابراین بر اساس مراحل عیب یابی  کد خطا از نو کد خطا شناسایی شد،  که  •       در صورتی 

مراحل عیب یابی

کنید۱ کنترل   مدار منبع تغذیه  ECM را 

a . سوئیچ را ببندید.
کنید. کانکتور B-011 ECM را قطع   . b

کنید. کنترل  کانکتور B-011 و بدنه را    ECM ولتاژ بین ترمینال . c

کنید۲ کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز EF37 ECM را از جعبه  رله و فیوز محفظه موتور جدا 
کنید.  کنترل  b. میزان مقاومت فیوز را 

۱  Ω کمتر از مقاومت استاندارد 

ولتاژ استانداردشرایطاتصال مولتی متر 

۱۱  تا ۱۴ ولتهمیشه)B-011 (20 - بدنه

برو مرحله ۴ 

کنید فیوز ECM را تعویض 

OK

ایراد دارد

ایراد دارد
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ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

133

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

۶)ECM  - کانکتور سالم باشد. )جعبه  رله و فیوز محفظه موتور که دسته سیم و  کنید  کنترل 

کنید. کنترل  کانکتور را  a. دسته سیم بین  ترمینالهای 
کنید. کانکتورهای B-007 و B-008 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .b

بررسی قطع بودن مدار

شرط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (15,16( – B-007 (B7(  متصل

کوتاه بررسی اتصال 

شرط استاندارداتصال مولتی متر

قطع  )B-011 (15-16 یا)B-007 (B7  - اااا

قطع   )B-011 (15-16یا)B-007 (B7  - مثبت باتری

بررسی قطع بودن مدار

شرط استاندارداتصال مولتی  متر

B-011 (5( – B-008 (F16(  متصل

کوتاه جهت بررسی اتصال 

شرط اتصال مولتی  متر
استاندارد

قطع B-011 (5) یا )B008 (F16 - بدنه

قطع B-011 (5) یا )B-008 (F16 – مثبت باتری

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر و یا جایگزین نمایید. OKایراد دارد
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کنید. رله اصلی یا فیوز را تعویض 

کنید  کانکتور و دسته سیم را تعویض و یا تعمیر 
)رله اصلی – باتری( 

OKایراد دارد

OK

ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  ولتاژ مدار رله اصلی را 

کنید. a. رله اصلی را از جعبه فیوز محفظه موتور جدا 
کنید. کنترل  b. ولتاژ بین ترمینالهای رله اصلی و بدنه را 

کنید ۵ کنترل  رله اصلی و فیوز EF۳۰ را 

که فیوز EF۳۰ سالم باشد. کنید  کنترل   .a
که اتصال بین ترمینالها و رله اصلی برقرار باشد. کنید  کنترل   .b

ولتاژ استانداردوضعیت اتصال مولتی متر

ترمینال 8۷ یا 8۵ رله اصلی
۱۱  تا ۱۴ ولتدائم)جعبه رله و فیوز محفظه موتور(- بدنه

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

قطع ترمینال ۳۰ – ترمینال 8۷

متصل  ترمینال ۳۰ – ترمینال 8۷
که ولتاژ باتری به  ترمینالهای 8۵  )زمانی 

و 8۶ اعمال شده است(
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ترمینال 8۷ یا 8۵ رله اصلی
۱۱  تا ۱۴ ولتدائم)جعبه رله و فیوز محفظه موتور(- بدنه

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

قطع ترمینال ۳۰ – ترمینال 8۷

متصل  ترمینال ۳۰ – ترمینال 8۷
که ولتاژ باتری به  ترمینالهای 8۵  )زمانی 

و 8۶ اعمال شده است(

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

135

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

9)ECM – کنید.)اتصال بدنه و جعبه فیوز  داشبورد کنترل  کانکتور را  دسته سیم و 

کنید. کانکتور I.004 را قطع  کانکتور I-004 جعبه فیوز  داشبورد   .a
کنید. کنترل  کانکتور بین دسته سیم ها را   .b

بررسی قطع بودن مدار

وضعیت اتصال مولتی متر

B-011 (35( – I-004 (RF12(  متصل

کوتاه بررسی اتصال 

شرط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-011 (35 اا )I-004 (RF12- بدنه 

قطع  )B-011 (35اا )I-004 (RF12 – مثبت باتری 

کنید. c. نقاط اتصال بدنه E-015 و B-017 مربوط به ECM را قطع 
کنید. کنترل  d. نقطه اتصال بدنه ECM را 

کنید. کنترل  e. دسته سیم ECM را 

بررسی قطع بودن مدار

وضعیتاتصال مولتی  متر

B-017 -B-011 (63,64(  متصل

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید )ولتاژ سوئیچ جرقه(۷ کنترل  مدار منبع تغذیه  ECM را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتورECM  را  b. ولتاژ بین  ترمینالهای 

ولتاژ استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-011 (35(-B-011 (63,64(
سوئیچ را
کنید.  باز  

۱۱  تا  ۱۴ ولت

کنید.8 کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز )RF12(IOA مربوط به ECM از جعبه  فیوز داشبورد را جدا
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز را 
۱  Ω کمتر از مقاومت استاندارد 

کنید. ECM  را جایگزین 

کنید. فیوز ECM را تعویض 

OK

OK

ایراد دارد

سوخته است
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وضعیت اتصال مولتی متر

B-011 (35( – I-004 (RF12(  متصل

کوتاه بررسی اتصال 
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کنید. c. نقاط اتصال بدنه E-015 و B-017 مربوط به ECM را قطع 
کنید. کنترل  d. نقطه اتصال بدنه ECM را 

کنید. کنترل  e. دسته سیم ECM را 

بررسی قطع بودن مدار

وضعیتاتصال مولتی  متر

B-017 -B-011 (63,64(  متصل

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۴

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید )ولتاژ سوئیچ جرقه(۷ کنترل  مدار منبع تغذیه  ECM را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتورECM  را  b. ولتاژ بین  ترمینالهای 

ولتاژ استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-011 (35(-B-011 (63,64(
سوئیچ را
کنید.  باز  

۱۱  تا  ۱۴ ولت

کنید.8 کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز )RF12(IOA مربوط به ECM از جعبه  فیوز داشبورد را جدا
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز را 
۱  Ω کمتر از مقاومت استاندارد 

کنید. ECM  را جایگزین 

کنید. فیوز ECM را تعویض 

OK

OK

ایراد دارد

سوخته است
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کسیژن باال )اول( گرمکن  سنسور ا کد خطاP0030 – 13مدارکنترل 

کسیژن باال گرمکن  سنسور ا کنترل  کم مدار  کد خطاP0031 - 11 ولتاژ 

کسیژن باال   گرمکن سنسور ا کنترل  کد خطاP0032 – 12ولتاژ زیاد مدار 

کسیژن باال کد خطاP0053 – 1Eزیاد بودن مقاومت سنسور  ا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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۱۰)PEPS کنید. ) بدون کنترل  مجموعه سوئیچ را 
)PEPS کنید. )با کنترل  رله PEPS را 

)PEPS کنید. )با کنترل  رله ING 1 ا فیوز EF30 و PEPS را 

)PEPS کنید.) جعبه فیوز  داشبورد – سوئیچ جرقه( ) بدون جعبه فیوز  داشبورد و یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 
)PEPS کنید.) جعبه فیوز  داشبورد – جعبه رله و فیوز محفظه موتور( )با جعبه فیوز  داشبورد و یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

وضعیتاتصال مولتی متر

E-018 (111,112( – E-015متصل

کنید. کانکتور یادسته سیم را تعویض یا تعمیر 

)PEPS مجموعه سوئیچ را تعویض کنید. ) بدون
رله IGN 1 ، فیوز EF30 و سیستم PEPS را تعویض 

)PEPS کنید. )با

OK

ایراد دارد

ایراد دارد

OK
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کسیژن باال )اول( گرمکن  سنسور ا کد خطاP0030 – 13مدارکنترل 

کسیژن باال گرمکن  سنسور ا کنترل  کم مدار  کد خطاP0031 - 11 ولتاژ 

کسیژن باال   گرمکن سنسور ا کنترل  کد خطاP0032 – 12ولتاژ زیاد مدار 

کسیژن باال کد خطاP0053 – 1Eزیاد بودن مقاومت سنسور  ا
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۱۰)PEPS کنید. ) بدون کنترل  مجموعه سوئیچ را 
)PEPS کنید. )با کنترل  رله PEPS را 

)PEPS کنید. )با کنترل  رله ING 1 ا فیوز EF30 و PEPS را 

)PEPS کنید.) جعبه فیوز  داشبورد – سوئیچ جرقه( ) بدون جعبه فیوز  داشبورد و یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 
)PEPS کنید.) جعبه فیوز  داشبورد – جعبه رله و فیوز محفظه موتور( )با جعبه فیوز  داشبورد و یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

وضعیتاتصال مولتی متر

E-018 (111,112( – E-015متصل

کنید. کانکتور یادسته سیم را تعویض یا تعمیر 

)PEPS مجموعه سوئیچ را تعویض کنید. ) بدون
رله IGN 1 ، فیوز EF30 و سیستم PEPS را تعویض 

)PEPS کنید. )با

OK

ایراد دارد

ایراد دارد

OK
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  

P0030 – 13   کسیژن باال گرمکن سنسور ا مدارکنترل 

سوئیچ موتور روشن  و 
موتور روشن

کسیژن باال •      سنسور ا
•      دسته سیم یا 

کانکتور
ECM فیوز      •

P0031 - 11کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  کم مدار  ولتاژ 

P0032 – 12کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  ولتاژ زیاد مدار 

P0053 – 1Eکسیژن باال زیاد بودن مقاومت سنسور ا

کد خطا روش بررسی 
که ولتاژ باتری، قبل از انجام مراحل زیر، ۱۲ ولت می باشد: مطمئن شوید 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کانکتور عیب یابی متصل سازید. •      دستگاه عیب یابX – 431 3G  را به 

•      سوئیچ جرقه را باز نمایید.
کنید.  ک  کد خطا ذخیره شده در ECM را ثبت و پا   X – 431 3G با استفاده از دستگاه عیب یاب      •

کد خطا را انتخاب نمایید. کنید تا به دمای عملکردی معمول برسد، و سپس خواندن  گرم  کرده و آن را  •      موتور را روشن 
کنید.  ع  کد خطا ظاهر شود. ایراد ماندگار است. به مرحله عیب یابی رجو که  •      در صورتی 

کنید. ع موقت بوده است. به مراحل عیب یابی خطاهای موقت مراجعه  کد خطا ظاهر نشود، ایراد از نو که  •      در صورتی 

مراحل عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه ECM ، B – 017 ، E – 015 را 

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.

OK

ایراد دارد
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کسیژن باال سنسور ا

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

139

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  
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سوئیچ موتور روشن  و 
موتور روشن

کسیژن باال •      سنسور ا
•      دسته سیم یا 

کانکتور
ECM فیوز      •

P0031 - 11کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  کم مدار  ولتاژ 

P0032 – 12کسیژن باال گرمکن سنسور ا کنترل  ولتاژ زیاد مدار 

P0053 – 1Eکسیژن باال زیاد بودن مقاومت سنسور ا

کد خطا روش بررسی 
که ولتاژ باتری، قبل از انجام مراحل زیر، ۱۲ ولت می باشد: مطمئن شوید 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کانکتور عیب یابی متصل سازید. •      دستگاه عیب یابX – 431 3G  را به 

•      سوئیچ جرقه را باز نمایید.
کنید.  ک  کد خطا ذخیره شده در ECM را ثبت و پا   X – 431 3G با استفاده از دستگاه عیب یاب      •

کد خطا را انتخاب نمایید. کنید تا به دمای عملکردی معمول برسد، و سپس خواندن  گرم  کرده و آن را  •      موتور را روشن 
کنید.  ع  کد خطا ظاهر شود. ایراد ماندگار است. به مرحله عیب یابی رجو که  •      در صورتی 

کنید. ع موقت بوده است. به مراحل عیب یابی خطاهای موقت مراجعه  کد خطا ظاهر نشود، ایراد از نو که  •      در صورتی 

مراحل عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه ECM ، B – 017 ، E – 015 را 

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.

OK

ایراد دارد
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کسیژن باال سنسور ا
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کنید.۴ کنترل  کسیژن را  مدار منبع تغذیه سنسور ا

 a. سوئیچ جرقه را ببندید.

کنید. کنترل   b. فیوز EF32 و رله اصلی را 

کنید.   c. کانکتور E – 017 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را جدا 

کانکتور جعبه رله  کسیژن باال و ترمینال  کانکتور سنسور ا  d. دسته سیم بین ترمینال 

کنید.  کنترل    و فیوز محفظه موتور را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره) E-028 (4 یا  A5(-E-007)  با بدنه

قطع  همواره)E-028 (4  یا A5(-E-017)  با مثبت باتری

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

E-028 (4( - E-017 (A5(متصلهمواره

فیوز، رله اصلی، دسته سیم   و یا کانکتور)جعبه رله و فیوز محفظه موتور  –سنسور اکسیژن باال( را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید. کسیژن باال E – 027  را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن باال  را  کانکتور سنسور ا  .b

کنید.۳ کنترل  کسیژن باال را  گرمکن سنسور ا ولتاژ منبع تغذیه 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کسیژن باال E – 028 و بدنه را  کانکتور سنسور ا b. ولتاژ بین ترمینال۴ 

OK

به مرحله ۵ بروید

ایراد دارد

ولتاژ استانداردشرطاتصال مولتی متر

E – 028(4( – ۱۱  تا ۱۴ ولتدائمبدنه

OK

کنید. کانکتــور را تعمیــر و یا جایگزین  ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1۴1

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۴ کنترل  کسیژن را  مدار منبع تغذیه سنسور ا

 a. سوئیچ جرقه را ببندید.

کنید. کنترل   b. فیوز EF32 و رله اصلی را 

کنید.   c. کانکتور E – 017 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را جدا 

کانکتور جعبه رله  کسیژن باال و ترمینال  کانکتور سنسور ا  d. دسته سیم بین ترمینال 

کنید.  کنترل    و فیوز محفظه موتور را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره) E-028 (4 یا  A5(-E-007)  با بدنه

قطع  همواره)E-028 (4  یا A5(-E-017)  با مثبت باتری

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

E-028 (4( - E-017 (A5(متصلهمواره

فیوز، رله اصلی، دسته سیم   و یا کانکتور)جعبه رله و فیوز محفظه موتور  –سنسور اکسیژن باال( را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید. کسیژن باال E – 027  را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن باال  را  کانکتور سنسور ا  .b

کنید.۳ کنترل  کسیژن باال را  گرمکن سنسور ا ولتاژ منبع تغذیه 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کسیژن باال E – 028 و بدنه را  کانکتور سنسور ا b. ولتاژ بین ترمینال۴ 

OK

به مرحله ۵ بروید

ایراد دارد

ولتاژ استانداردشرطاتصال مولتی متر

E – 028(4( – ۱۱  تا ۱۴ ولتدائمبدنه

OK

کنید. کانکتــور را تعمیــر و یا جایگزین  ایراد دارد
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کنید.۷ کنترل  کدهای خطا را 

کدهای خطاهای ECM را بخوانید. کرده و  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطا “ مراجعه نمایید. b. به “رویه بررسی 

کدهای خطایP0030-13, P0031-11, P0032-12, P0053-1E هنوز وجود دارد. کنید آیا  c. کنترل 

ECM  را تعویض نمایید.   بله

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  کنید و با انجام تست جاده مطمئن شوید   خودرو را آماده تست جاده 

خیر
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کنید.۵ کنترل  کسیژن باال را  گرمکن  سنسور ا کنترل  مدار 

کنید. a. ااااااا  ECM E-018  را قطع 

کنید کنترل  کانکتور ECM را  کسیژن باال و ترمینال  کانکتور سنسور ا کانکتور و دسته سیم بین ترمینال   .b
بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره)E-028 (3  یا )E-018(73 - بدنه

قطعهمواره)E-028 (3  اا )E-018-(73 – اااا ااااا

وضعیتشرطاتصال مولتی متر

E-028 (3( - E-018 (73(متصلهمواره

کســیژن  دســته ســیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض نمایید )سنســور ا
) ECM   - بــاال

سنسور  اکسیژن باال را  تعویض نمایید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید.۶ کنترل  کسیژن باال را  گرمکن  سنسور ا

کنید. گیری  کسیژن را اندازه  a. مقاومت سنسور ا

مقاومت استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

D ترمینال -  C 20ترمینال°C۷ تا ۱۱ اهم

C ترمینال -  A ترمینال
D ترمینال -  A ترمینال
C ترمینال -  B ترمینال
D ترمینال -  B ترمینال

قطعهمواره

OK
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کسیژن پایینP0036-13کد خطا گرمکن سنسور ا کنترل  مدار 

کسیژنP0037 – 11کد خطا گرمکن سنسور ا کنترل  کم مدار  ولتاژ 

کسیژنP0038 – 12کد خطا گرمکن سنسور ا ولتاژ زیاد مدار 

کسیژنP0054- 1Eکد خطا گرمکن سنسور ا زیاد بودن مقاومت مدار 
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به مرحله ۵ بروید.

کنید. کانکتور را تعمیر یا جایگزین 

OK

ایراد دارد

کنید.۲ کنترل   کسیژن پایین را  کانکتور سنسور ا

کنید.  کسیژن پایین را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل   کسیژن پایین را  کانکتور سنسور ا  .b

کنید.۳ کنترل   کسیژن پایین را  گرمکن  سنسور ا ولتاژ منبع تغذیه 

کنید. a. سوئیچ را باز 
B – 062( کسیژن پایین کانکتور سنسور ا b. ولتاژ بین ترمینال۴ 

کنید. کنترل   و اتصال بدنه را 

ولتاژ  استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

B-062 (4( – ۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز بدنه

OKایراد دارد

(
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DTCDTC تعریفDTC  علت احتمالیشرط تشخیص
P0036-13)کاتالیزور گرمکن  HO25 )پایین  کنترل  ــور در مدار  ــاز  و  موت ــه ب ــوئیچ جرق س

کار مــی باشــد حــال 
کسیژن پایین	  سنسور ا
کانکتور	  دسته سیم یا 
فیوز	 
 	ECM

P0037-11)کاتالیزور کم )پایین   HO25  گرمکن کنترل  مدار 
P0038-12)کاتالیزور گرمکن  HO25 زیاد )پایین  کنترل  مدار 
P0054-1E کاتالیزور بسیار زیاد سنسور مقاومت Nerst پایین 

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a.سوئیچ را در مرحله ببندید.

کنید.  کنترل   b. اتصال بدنه B – 017  و E – 015 مربوط به ECM  را 

دسته سیم بدنه و یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

هشدار            

هنگام اجرای عیب یابی مدار و تست، همواره به دیاگرام مدار استاندارد و اطالعات قطعات مرتبط مراجعه کنید.
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OK

OK

کنید.۵ کنترل  کسیژن پایین را  گرمکن  سنسور ا کنترل  مدار 

کنید. کانکتور  ECM B – 011 را قطع   .a
کسیژن پایین  کانکتور سنسور ا b. دسته سیم بین  ترمینال 

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  و ترمینال 
کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنترل نمایید . کوتاه  برای اتصال 

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره)B-062 (3  یا)B-011 (48  - بدنه

قطع  همواره )B-062 (3 اا )B-011 (48 - اااا

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (3( - B-011 (48(متصلهمواره

کانکتــور را جایگزیــن یــا تعمیــر نماییــد  دســته ســیم یــا 
)ECM - کســیژن پاییــن )سنســور ا

ایراد دارد

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

D ترمینال -  C ۷ تا ۱۱ اهم۲۰ درجهترمینال

C ترمینال -  A ترمینال
D ترمینال -  A ترمینال
C ترمینال -  B ترمینال
D ترمینال -  B ترمینال

قطعهمواره

کسیژن پایین را تعویض نمایید. سنسور ا ایراد دارد

کنید. گیری  کسیژن پایین را اندازه   a. مقاومت سنسور ا

کنید.۶ کنترل  کسیژن پایین را  گرمکن  سنسور ا
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OK

کنید.۴ کنترل   کسیژن پایین را  کانکتور سنسور ا مدار منبع برق 

a. سوئیچ را وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل   b. فیوز EF36 و رله اصلی را 

کانکتور  B -007جعبه رله و فیوز محفظه موتور را قطع نمایید.  .c
کسیژن پایین و   کانکتور سنسور ا d. دسته سیم بین ترمینال 

کنید.  کنترل  کانکتور جعبه رله و فیوز محفظه موتور را  ترمینال 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنترل نمایید . کوتاه  برای اتصال 

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

متصلهمواره) E-028 (4 یا )E-007 - (A5 بدنه

قطع  همواره )B-062 (4یا  )B-007  (B8مثبت باتری 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (4( - B-007 (B8(متصلهمواره

فیوز، رله اصلی، دسته سیم   و یا کانکتور)جعبه رله و فیوز محفظه موتور –سنسور اکسیژن باال( را تعویض نمایید. ایراد دارد
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OK
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D ترمینال -  C ۷ تا ۱۱ اهم۲۰ درجهترمینال
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قطعهمواره
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DTCP0105 – 28فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

DTCP0106 – 00  عملکرد / دامنه فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

DTCP0107 – 11کم فشار بارومتریک فشار مطلق  منیفولد و یا ورودی 

DTCP0108 - 12فشار مطلق  منیفولد و یا ورودی زیاد فشار بارومتریک

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

150

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطای ECM را بخوانید. کرده،  a) از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G  استفاده 
کنید. b) به » رویه تایید DTC« مراجعه 

کد خطاهای P0038-12، DTC P0038-13یا P0054-1E هنوز وجود دارد. که آیا  کنید  کنترل   (c

کنید.۷ کنترل  کسیژن پایین را  گرمکن  سنسور ا

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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DTCP0105 – 28فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

DTCP0106 – 00  عملکرد / دامنه فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک

DTCP0107 – 11کم فشار بارومتریک فشار مطلق  منیفولد و یا ورودی 

DTCP0108 - 12فشار مطلق  منیفولد و یا ورودی زیاد فشار بارومتریک
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OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطای ECM را بخوانید. کرده،  a) از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G  استفاده 
کنید. b) به » رویه تایید DTC« مراجعه 

کد خطاهای P0038-12، DTC P0038-13یا P0054-1E هنوز وجود دارد. که آیا  کنید  کنترل   (c

کنید.۷ کنترل  کسیژن پایین را  گرمکن  سنسور ا

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  
P0105 – 28مدار فشار مطلق  منیفولد / فشار بارو متریک

موتور روشن

•سنسور فشار ورودی
کانکتور •دسته سیم یا 

ECM•
P0106 – 00عملکرد / دامنه فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک
P0107 – 11کم فشار مطلق  منیفولد و یا فشار بارومتریک ورودی 
P0108 - 12ورودی زیاد فشار مطلق  منیفولد و یا فشار بارومتریک

 a.سوئیچ جرقه را در مرحله قفل قرار دهید

کنید. )صفحه21-06  را ببینید( کنترل   b.اتصال بدنه B-017, ECM  و  E – 015 را 

OK
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  
P0105 – 28مدار فشار مطلق  منیفولد / فشار بارو متریک

موتور روشن

•سنسور فشار ورودی
کانکتور •دسته سیم یا 

ECM•
P0106 – 00عملکرد / دامنه فشار مطلق  منیفولد / مدار فشار بارو متریک
P0107 – 11کم فشار مطلق  منیفولد و یا فشار بارومتریک ورودی 
P0108 - 12ورودی زیاد فشار مطلق  منیفولد و یا فشار بارومتریک

 a.سوئیچ جرقه را در مرحله قفل قرار دهید

کنید. )صفحه21-06  را ببینید( کنترل   b.اتصال بدنه B-017, ECM  و  E – 015 را 

OK
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کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور فشار و دمای هوای  ورودی  را 

کنید.  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی E -012 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور و بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز )E-012 (3 - بدنه

به مرحله ۶ بروید.

  (ECM – کانکتور یا دسته سیم را تعویض کنید )سنسور فشار و دمای هوای  ورودی

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور فشار و دمای هوای ورودی را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور ECM B – 018  را قطع   .b

کنید. کانکتور را قطع  c. دسته سیم بین ترمینال های 

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (3( - E-018 (102(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-018 (102( یا E-012 (3( -قطعدائم بدنه

E-012 (3( یاE-018 (102( – قطع  دائممثبت باتری

کنترل نمایید . کوتاه  برای اتصال 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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به مرحله8 بروید

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 

OK

ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی  E -012 را قطع   . a
کنید. کنترل  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی را   .b

کنید.۳ کنترل  ولتاژ سیگنال سنسور فشار دمای هوای  ورودی را 

کنید. کانکتور سنسور فشار و دمای هوای  ورودی E -012  را وصل   .a
کنید. b. خودرو را روشن 

 E – 012 کانکتور c. با استفاده از مولتی  متر ولتاژ بین ترمینال ۴ 
گیری نمایید. و بدنه را اندازه 

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (4( - اســت دور آراماااا ولــت  تقریبــا ۱.۳  ولتــاژ 
)مقــدار بــا مــدل تغییــر میکنــد(

فشــرده  بســرعت  گاز  پــدال 
شــود

لحظــه ای  ولتــاژ  بیشــترین 
حــدود ۴ ولــت )مقــدار بــا مــدل 

کنــد( تغییــر مــی 

OK

ایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور فشار و دمای هوای  ورودی  را 

کنید.  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی E -012 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور و بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز )E-012 (3 - بدنه

به مرحله ۶ بروید.

  (ECM – کانکتور یا دسته سیم را تعویض کنید )سنسور فشار و دمای هوای  ورودی

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور فشار و دمای هوای ورودی را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور ECM B – 018  را قطع   .b

کنید. کانکتور را قطع  c. دسته سیم بین ترمینال های 

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (3( - E-018 (102(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-018 (102( یا E-012 (3( -قطعدائم بدنه

E-012 (3( یاE-018 (102( – قطع  دائممثبت باتری

کنترل نمایید . کوتاه  برای اتصال 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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به مرحله8 بروید

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 

OK

ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی  E -012 را قطع   . a
کنید. کنترل  کانکتور سنسور فشار و دمای هوای ورودی را   .b

کنید.۳ کنترل  ولتاژ سیگنال سنسور فشار دمای هوای  ورودی را 

کنید. کانکتور سنسور فشار و دمای هوای  ورودی E -012  را وصل   .a
کنید. b. خودرو را روشن 

 E – 012 کانکتور c. با استفاده از مولتی  متر ولتاژ بین ترمینال ۴ 
گیری نمایید. و بدنه را اندازه 

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (4( - اســت دور آراماااا ولــت  تقریبــا ۱.۳  ولتــاژ 
)مقــدار بــا مــدل تغییــر میکنــد(

فشــرده  بســرعت  گاز  پــدال 
شــود

لحظــه ای  ولتــاژ  بیشــترین 
حــدود ۴ ولــت )مقــدار بــا مــدل 

کنــد( تغییــر مــی 

OK

ایراد دارد
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OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۶ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار هوای ورودی را 

a. دسته سیم بین فشار/ دمای هوای ورودی سنسور 
کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور و ترمینال  ترمینال 

کانکتــور و یــا دســته ســیم را تعویــض یــا تعمیــر نماییــد  )سنســور 
  )ECM – فشــار و دمــای هــوای  ورودی

ایراد دارد

OK

کنید.۷ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار و دمای ورودی را 

کنید. کنترل   a.سنسور فشار و دمای ورودی را 

کنید.   b.سنسور فشار و دمای هوای ورودی را باز 

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (4( - E-018 (85(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (4(یا E-018 (85(-قطعدائم بدنه

  E-012 (4(یا E-018 (85( – قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

ECM  را تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کدهای خطا را 

کرده، ECM DTC را بخوانید. a. از دستگاه عیب یابX – 431 3G   استفاده 
کنید.  کدهای خطا ” مراجعه  b. به “رویه تایید 

کد خطاهایP0105 – 28, P0106 – 00, P0107 – 11  یا  P0108 – 12هنوز وجود دارند یا خیر. که  کنید  کنترل   .c
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OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۶ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار هوای ورودی را 

a. دسته سیم بین فشار/ دمای هوای ورودی سنسور 
کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور و ترمینال  ترمینال 

کانکتــور و یــا دســته ســیم را تعویــض یــا تعمیــر نماییــد  )سنســور 
  )ECM – فشــار و دمــای هــوای  ورودی

ایراد دارد

OK

کنید.۷ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار و دمای ورودی را 

کنید. کنترل   a.سنسور فشار و دمای ورودی را 

کنید.   b.سنسور فشار و دمای هوای ورودی را باز 

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (4( - E-018 (85(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (4(یا E-018 (85(-قطعدائم بدنه

  E-012 (4(یا E-018 (85( – قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

ECM  را تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کدهای خطا را 

کرده، ECM DTC را بخوانید. a. از دستگاه عیب یابX – 431 3G   استفاده 
کنید.  کدهای خطا ” مراجعه  b. به “رویه تایید 

کد خطاهایP0105 – 28, P0106 – 00, P0107 – 11  یا  P0108 – 12هنوز وجود دارند یا خیر. که  کنید  کنترل   .c
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کدهای خطاکد خطا کدهای خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0112 – 16کم، مدار،دمای هوای ورودی ورودی 
موتور روشن

سنسور دمای هوای ورودی	 
کانکتور	  دسته سیم یا 
 	ECM P0117 - 17ورودی زیاد، مدار، دمای هوای ورودی

دسته سیم اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

رویه عیب یاب

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
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کم، مدار،دمای هوای ورودی P0112 – 16 کد خطا ورودی 

ورودی زیاد ، مدار،دمای هوای ورودی  P0117 - 17کد خطا
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کدهای خطاکد خطا کدهای خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0112 – 16کم، مدار،دمای هوای ورودی ورودی 
موتور روشن

سنسور دمای هوای ورودی	 
کانکتور	  دسته سیم یا 
 	ECM P0117 - 17ورودی زیاد، مدار، دمای هوای ورودی

دسته سیم اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

رویه عیب یاب

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
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کم، مدار،دمای هوای ورودی P0112 – 16 کد خطا ورودی 

ورودی زیاد ، مدار،دمای هوای ورودی  P0117 - 17کد خطا
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کنید.۴ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار و دمای هوای ورودی  را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور ECM 018- E را قطع   .b

کنید. کنترل  c. دسته سیم بین سنسور دما و فشار هوا و ECM را 

  )ECM – کانکتور و یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر نمایید  )سنسور فشار/ دمای هوای  ورودی ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  اتصال بدنه  سنسور فشار هوای  ورودی  را 

کنید. کنترل  کانکتور را  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (2( - E-018 (109(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (2(یاE-018 (109( -قطعدائم بدنه

 E-012 (2( یا E-018 (109(  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (1( - E-018 (91(متصلهمواره

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره )E-012 (1اا - )E-018 (91 اااا

قطع  همواره )E-012 (1یا  – )E-018 (91مثبت باتری 

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی E -012 را قطع   .a
که آسیبی ندیده باشد. کنید  کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را   .b

 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ سنسور دمای هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی E -012  را قطع   .a
کنید.  b. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کانکتور و بدنه را  c. ولتاژ  بین ترمینال 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز  )E-012 (2- بدنه

          

OK

کنید. کانکتور را تعمیر و یا جایگزین  ایراد دارد

به مرحله ۵ بروید OK
ایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  مدار سیگنال سنسور فشار و دمای هوای ورودی  را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور ECM 018- E را قطع   .b

کنید. کنترل  c. دسته سیم بین سنسور دما و فشار هوا و ECM را 

  )ECM – کانکتور و یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر نمایید  )سنسور فشار/ دمای هوای  ورودی ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  اتصال بدنه  سنسور فشار هوای  ورودی  را 

کنید. کنترل  کانکتور را  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (2( - E-018 (109(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-012 (2(یاE-018 (109( -قطعدائم بدنه

 E-012 (2( یا E-018 (109(  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-012 (1( - E-018 (91(متصلهمواره

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعهمواره )E-012 (1اا - )E-018 (91 اااا

قطع  همواره )E-012 (1یا  – )E-018 (91مثبت باتری 

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی E -012 را قطع   .a
که آسیبی ندیده باشد. کنید  کنترل  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی را   .b

 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ سنسور دمای هوای ورودی را 

کنید.  کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی E -012  را قطع   .a
کنید.  b. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کانکتور و بدنه را  c. ولتاژ  بین ترمینال 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز  )E-012 (2- بدنه

          

OK

کنید. کانکتور را تعمیر و یا جایگزین  ایراد دارد

به مرحله ۵ بروید OK
ایراد دارد
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کننده موتور P0116- 00کد خطا محدوده  /عملکرد، مدار دمای مایع خنک 

کننده P0117 – 16کد خطا کم، مدار،دمای مایع خنک  ورودی 

کننده P0118 - 17کد خطا ورودی زیاد، مدار،دمای مایع خنک 
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OK

OK

OK

)ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید. )سنسور دما و فشار هوای ورودی ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.   a.سنسور دمای / فشار هوای ورودی را باز 

کنید.  b.مقاومت سنسوردمای هوای ورودی را بررسی 

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

میزان مقاومت)kΩ ± 5% (20°C 2.5  استترمینال ۱ – ترمینال ۲

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را   

کدهای خطای ECM را بخوانید.  کرده، و  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای PD112-16 یا PO113-17وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  c. کنترل 

ECM  را  تعویض نمایید.ایراد دارد

کند، کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری برطرف شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

163

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کننده موتور P0116- 00کد خطا محدوده  /عملکرد، مدار دمای مایع خنک 

کننده P0117 – 16کد خطا کم، مدار،دمای مایع خنک  ورودی 

کننده P0118 - 17کد خطا ورودی زیاد، مدار،دمای مایع خنک 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

162

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

OK

OK

OK

)ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید. )سنسور دما و فشار هوای ورودی ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  سنسور دما و فشار هوای ورودی را 

کنید.   a.سنسور دمای / فشار هوای ورودی را باز 

کنید.  b.مقاومت سنسوردمای هوای ورودی را بررسی 

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

میزان مقاومت)kΩ ± 5% (20°C 2.5  استترمینال ۱ – ترمینال ۲

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را   

کدهای خطای ECM را بخوانید.  کرده، و  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای PD112-16 یا PO113-17وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  c. کنترل 

ECM  را  تعویض نمایید.ایراد دارد

کند، کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری برطرف شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  

P0116- 00کننده موتور کارمحدوده  /عملکرد، مدار دمای مایع خنک  •سنسور دمای مایع خنک موتور در حال 
کننده موتور

P0117 – 16 کننده کم، مدار،دمای مایع خنک  کانکتورورودی  •دسته سیم یا 
P0118 - 17 کننده •ECMورودی زیاد، مدار،دمای مایع خنک 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید  ایراد دارد

رویه عیب یاب

کنید. ۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. )صفحه 21-06 را ببینید( کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ، B – 017 و  E – 015را 

OK
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  

P0116- 00کننده موتور کارمحدوده  /عملکرد، مدار دمای مایع خنک  •سنسور دمای مایع خنک موتور در حال 
کننده موتور

P0117 – 16 کننده کم، مدار،دمای مایع خنک  کانکتورورودی  •دسته سیم یا 
P0118 - 17 کننده •ECMورودی زیاد، مدار،دمای مایع خنک 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید  ایراد دارد

رویه عیب یاب

کنید. ۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. )صفحه 21-06 را ببینید( کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ، B – 017 و  E – 015را 

OK
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کنید.۴ کنترل  کننده موتور را  مدار منبع تغذیه سنسور دمای خنک 

a . سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور ECM 018-E را قطع   .b

c. دسته سیم سنسور دمای مایع 
کنید. کنترل  کننده موتور و ECM را  خنک 

کانکتــور یــا دســته ســیم را  تعویــض نماییــد )سنســوردمای مایــع 
(ECM – کننــده موتــور خنــک 

ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  کننده موتور را  مدار بدنه  سنسور دمای مایع خنک 

کنید. کنترل  کننده موتور و ECM را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   a. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-024 (2( - E-018 (101(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-024 (2  یا )E-018 (101 - بدنه

قطع  دائم)E-024 (2  یا  )E-018 (101- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-024 (2( - E-018 (101(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم )E-024 (1یا )E-018 (84 – بدنه 

قطع  دائم)E-024 (1 یا )E-018 (84 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

166

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

OK

OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کننده موتور را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   

کنید.  کننده موتور E -024 را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .a
کنید. کنترل  کننده موتور را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .b

کنید۳ کنترل  کننده موتور را   ولتاژ منبع تغذیه سنسور دمای مایع خنک 

کنید.  a. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کننده موتور و بدنه را   b. ولتاژ بین ترمینال سنسور دمای مایع خنک 

به مرحله ۵ بروید

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

ولتاژ ۵ ولت استسوئیچ باز )E-024 (2- بدنه

OKایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  کننده موتور را  مدار منبع تغذیه سنسور دمای خنک 

a . سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور ECM 018-E را قطع   .b

c. دسته سیم سنسور دمای مایع 
کنید. کنترل  کننده موتور و ECM را  خنک 

کانکتــور یــا دســته ســیم را  تعویــض نماییــد )سنســوردمای مایــع 
(ECM – کننــده موتــور خنــک 

ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  کننده موتور را  مدار بدنه  سنسور دمای مایع خنک 

کنید. کنترل  کننده موتور و ECM را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   a. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-024 (2( - E-018 (101(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-024 (2  یا )E-018 (101 - بدنه

قطع  دائم)E-024 (2  یا  )E-018 (101- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-024 (2( - E-018 (101(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم )E-024 (1یا )E-018 (84 – بدنه 

قطع  دائم)E-024 (1 یا )E-018 (84 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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OK

OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کننده موتور را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   

کنید.  کننده موتور E -024 را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .a
کنید. کنترل  کننده موتور را  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .b

کنید۳ کنترل  کننده موتور را   ولتاژ منبع تغذیه سنسور دمای مایع خنک 

کنید.  a. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کننده موتور و بدنه را   b. ولتاژ بین ترمینال سنسور دمای مایع خنک 

به مرحله ۵ بروید

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

ولتاژ ۵ ولت استسوئیچ باز )E-024 (2- بدنه

OKایراد دارد
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گازP0121 – 29کدخطا عملکرد/ محدوده مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه 

گازP0122 – 16کدخطا کم مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه  ورودی 

گازP0123 - 17کدخطا ورودی زیاد مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه 
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OK

OK

(ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید )سنسور دمای مایع خنک کننده موتور ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  کننده موتور را  سنسور دمای مایع خنک 

کننده موتور را بازکنید. .a سنسور دمای مایع خنک 
کنید. کنترل  کننده موتور را  .b مقاومت  سنسور دمای مایع خنک 

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

میــزان مقاومــت  kΩ ± 5% 2.5 در دمــای ترمینال ۱ – ترمینال ۲
در   ۴۰۰ تــا    ۳۰۰Ω و   ) )۲۰درجــه  نرمــال 
ــا  آب جــوش مــی باشــد. )مقــدار مقاومــت ب

میکنــد( تغییــر  جــوش  آب  دمــای 

کد خطای ECM  را بخوانید. کرده،  a. از تستر عیب یابX – 431 3G   استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای ,DTC P0116 – 00, P0116 – 00, P0117 – 16 و یا PO118-17 وجود دارند یا خیر؟ که ایا همچنان  کنید  کنترل   .c

سنسور دمای مایع خنک کننده موتور را تعویض نمایید.ایراد دارد

کند، کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری رفع شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

ECM را تعویض نمایید.ایراد دارد

۷

OK
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گازP0121 – 29کدخطا عملکرد/ محدوده مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه 

گازP0122 – 16کدخطا کم مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه  ورودی 

گازP0123 - 17کدخطا ورودی زیاد مدار سنسور A ، موقعیت پدال یا دریچه 
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OK

OK

(ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید )سنسور دمای مایع خنک کننده موتور ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  کننده موتور را  سنسور دمای مایع خنک 

کننده موتور را بازکنید. .a سنسور دمای مایع خنک 
کنید. کنترل  کننده موتور را  .b مقاومت  سنسور دمای مایع خنک 

شرایط استاندارداتصال مولتی  متر

میــزان مقاومــت  kΩ ± 5% 2.5 در دمــای ترمینال ۱ – ترمینال ۲
در   ۴۰۰ تــا    ۳۰۰Ω و   ) )۲۰درجــه  نرمــال 
ــا  آب جــوش مــی باشــد. )مقــدار مقاومــت ب

میکنــد( تغییــر  جــوش  آب  دمــای 

کد خطای ECM  را بخوانید. کرده،  a. از تستر عیب یابX – 431 3G   استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای ,DTC P0116 – 00, P0116 – 00, P0117 – 16 و یا PO118-17 وجود دارند یا خیر؟ که ایا همچنان  کنید  کنترل   .c

سنسور دمای مایع خنک کننده موتور را تعویض نمایید.ایراد دارد

کند، کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری رفع شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

ECM را تعویض نمایید.ایراد دارد

۷

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی  E -012 را قطع  کانکتور دریچه   .a
کنید.  کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

 

کنید.۳ کنترل  گاز الکترونیکی را   ولتاژ سیگنال سنسور ۱ دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی E -012 را وصل  کانکتور دریچه   .a
کنید.  b. سوئیچ جرقه را باز 

c. با استفاده از دستگاه عیب یاب  میزان ولتاژ سیگنال سنسور ۱ 
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

مقدار استانداردااا

کنید گاز را رها  ۰.۷8پدال 

گاز را فشار دهید ۴.۲۲پدال 

          

OK

کنید. کانکتور را تعمیر و یا جایگزین  ایراد دارد

به مرحله 8 بروید OK

ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  

P0121 – 29 موقعیت ، A عملکرد/ محدوده مدار سنسور
گاز پدال یا دریچه 

گازموتور روشن سنسور۱ موقعیت  دریچه 
ECMکانکتور دسته سیم یا 

P0122 – 16 موقعیت پدال یا ، A کم مدار سنسور ورودی 
گاز دریچه 

P0123 - 17 موقعیت پدال یا ، A ورودی زیاد مدار سنسور
گاز دریچه 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید.   کنترل   b. اتصال به بدنه  B--017, E-015 ECM را 

ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی  E -012 را قطع  کانکتور دریچه   .a
کنید.  کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

 

کنید.۳ کنترل  گاز الکترونیکی را   ولتاژ سیگنال سنسور ۱ دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی E -012 را وصل  کانکتور دریچه   .a
کنید.  b. سوئیچ جرقه را باز 

c. با استفاده از دستگاه عیب یاب  میزان ولتاژ سیگنال سنسور ۱ 
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

مقدار استانداردااا

کنید گاز را رها  ۰.۷8پدال 

گاز را فشار دهید ۴.۲۲پدال 

          

OK

کنید. کانکتور را تعمیر و یا جایگزین  ایراد دارد

به مرحله 8 بروید OK

ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص  

P0121 – 29 موقعیت ، A عملکرد/ محدوده مدار سنسور
گاز پدال یا دریچه 

گازموتور روشن سنسور۱ موقعیت  دریچه 
ECMکانکتور دسته سیم یا 

P0122 – 16 موقعیت پدال یا ، A کم مدار سنسور ورودی 
گاز دریچه 

P0123 - 17 موقعیت پدال یا ، A ورودی زیاد مدار سنسور
گاز دریچه 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید.   کنترل   b. اتصال به بدنه  B--017, E-015 ECM را 

ایراد دارد

OK
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کنید.۶ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار اتصال بدنه  و مدار سیگنال سنسور ۱ دریچه 

کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  a.دسته سیم بین ترمینال 

) ECM   - دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید )سنسور اکسیژن پایین دست ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-013 (6( - E-018 (77(متصلدائم

E-013 (2( - E-018 (86(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-013 (6 یا - )E-018 (77 - بدنه

 E-018 (77( یا E-013 (6(-  قطع  دائممثبت باتری

  E-018 (86( یا E-013 (2(-  قطع  دائمبدنه

E-018 (86( یا E-012 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را   ولتاژ منبع تغذیه  سنسور دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  گاز الکترونیکی E-012  را قطع  b. کانکتور دریچه 

گاز الکترونیکی و بدنه  کانکتور دریچه  کرده و ولتاژ بین  c. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل   را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولت سوئیچ باز )E-013 (3 - بدنه

 

به مرحله۶ بروید. OK

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار منبع تغذیه سنسور دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور  E -018 ECM دریچه   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  c. دسته سیم بین ترمینال 

(ECM – دسته سیم یا کانکتور را  یا تعمیر نمایید. )دریچه گاز الکترونیکی ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-013 (3( - E-018 (107(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-013 (3 یا  )E-018 (107- بدنه

قطع  دائم)E-013 (3 یا  )E-018 (107– مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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کنید.۶ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار اتصال بدنه  و مدار سیگنال سنسور ۱ دریچه 

کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  a.دسته سیم بین ترمینال 

) ECM   - دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید )سنسور اکسیژن پایین دست ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-013 (6( - E-018 (77(متصلدائم

E-013 (2( - E-018 (86(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-013 (6 یا - )E-018 (77 - بدنه

 E-018 (77( یا E-013 (6(-  قطع  دائممثبت باتری

  E-018 (86( یا E-013 (2(-  قطع  دائمبدنه

E-018 (86( یا E-012 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را   ولتاژ منبع تغذیه  سنسور دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  گاز الکترونیکی E-012  را قطع  b. کانکتور دریچه 

گاز الکترونیکی و بدنه  کانکتور دریچه  کرده و ولتاژ بین  c. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل   را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۵ ولت سوئیچ باز )E-013 (3 - بدنه

 

به مرحله۶ بروید. OK

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار منبع تغذیه سنسور دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور  E -018 ECM دریچه   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  c. دسته سیم بین ترمینال 

(ECM – دسته سیم یا کانکتور را  یا تعمیر نمایید. )دریچه گاز الکترونیکی ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-013 (3( - E-018 (107(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-013 (3 یا  )E-018 (107- بدنه

قطع  دائم)E-013 (3 یا  )E-018 (107– مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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کاتالیزور(P0130 – 00کدخطا خطای مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0131 – 16کدخطا کم مدار سنسورO2 ، )باال  ولتاژ 

کاتالیزور(P0132 - 17کدخطا ولتاژ زیاد مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0133 – 00کدخطا عکس العمل آهسته مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0134 – 00کدخطا  عدم فعالیت مدار سنسور O2، )باال 

سنسور ۱ خروجی رقیق سیگنال سنسور P2195- 00O2کدخطا

سنسور ۱ خروجی غنی سیگنال سنسور P2196 - 00O2کدخطا
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کنید.۷ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کنید. کنترل  کربن و مواد خارجی  گاز الکترونیکی را از نظر رسوبات  a. دریچه 

کرده است یا نه؟ گیر  گاز  الکترونیکی  که دریچه  کنید  b. کنترل 
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. مقاومت دریچه 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر

kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۳ – ترمینال ۲ 

کنید. ترمینال ۶ – ترمینال ۲  گاز را باز  دریچه 
مقاومت با بازشدن 

گاز افزایش می  دریچه 
یابد

کنید. ترمینال – ۶ ترمینال ۳ دریچه را باز 
مقاومت با بازشدن 

کاهش می   گاز  دریچه 
یابد

گاز الکترونیکــی را تعویــض یــا تعمیــر  مجموعــه دریچــه 
کــرده و بــه مرحلــه بعــد برویــد.

ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کد خطاها را   

کد خطا ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای DTC PD121-29, P0123 - 17 و یا PO122-16 وجود دارند یا خیر؟  که آیا همچنان  کنید  c. کنترل 

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کاتالیزور(P0130 – 00کدخطا خطای مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0131 – 16کدخطا کم مدار سنسورO2 ، )باال  ولتاژ 

کاتالیزور(P0132 - 17کدخطا ولتاژ زیاد مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0133 – 00کدخطا عکس العمل آهسته مدار سنسور O2، )باال 

کاتالیزور(P0134 – 00کدخطا  عدم فعالیت مدار سنسور O2، )باال 

سنسور ۱ خروجی رقیق سیگنال سنسور P2195- 00O2کدخطا

سنسور ۱ خروجی غنی سیگنال سنسور P2196 - 00O2کدخطا
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کنید.۷ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کنید. کنترل  کربن و مواد خارجی  گاز الکترونیکی را از نظر رسوبات  a. دریچه 

کرده است یا نه؟ گیر  گاز  الکترونیکی  که دریچه  کنید  b. کنترل 
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. مقاومت دریچه 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر

kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۳ – ترمینال ۲ 

کنید. ترمینال ۶ – ترمینال ۲  گاز را باز  دریچه 
مقاومت با بازشدن 

گاز افزایش می  دریچه 
یابد

کنید. ترمینال – ۶ ترمینال ۳ دریچه را باز 
مقاومت با بازشدن 

کاهش می   گاز  دریچه 
یابد

گاز الکترونیکــی را تعویــض یــا تعمیــر  مجموعــه دریچــه 
کــرده و بــه مرحلــه بعــد برویــد.

ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کد خطاها را   

کد خطا ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطای DTC PD121-29, P0123 - 17 و یا PO122-16 وجود دارند یا خیر؟  که آیا همچنان  کنید  c. کنترل 

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0130 – 00)کاتالیزور خطای مدار سنسور O2، )باال 

موتور ر وشن
کسیژن باال •سنسور ا

کانکتور •دسته سیم یا 
 	ECM

P0131 – 16)کاتالیزور کم مدار سنسورO2 ، )باال  ولتاژ 

P0132 - 17)کاتالیزور ولتاژ زیاد مدار سنسور O2، )باال 

P0133 – 00)کاتالیزور عکس العمل آهسته مدار سنسورO2 ، )باال 

P0134 – 00)کاتالیزور  عدم فعالیت مدار سنسور O2، )باال 

P2195- 00O2 سنسور ۱ خروجی رقیق سیگنال سنسور

P2196 - 00O2 سنسور ۱ خروجی غنی سیگنال سنسور
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0130 – 00)کاتالیزور خطای مدار سنسور O2، )باال 

موتور ر وشن
کسیژن باال •سنسور ا

کانکتور •دسته سیم یا 
 	ECM

P0131 – 16)کاتالیزور کم مدار سنسورO2 ، )باال  ولتاژ 

P0132 - 17)کاتالیزور ولتاژ زیاد مدار سنسور O2، )باال 

P0133 – 00)کاتالیزور عکس العمل آهسته مدار سنسورO2 ، )باال 

P0134 – 00)کاتالیزور  عدم فعالیت مدار سنسور O2، )باال 

P2195- 00O2 سنسور ۱ خروجی رقیق سیگنال سنسور

P2196 - 00O2 سنسور ۱ خروجی غنی سیگنال سنسور
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کنید.۴ کنترل  کسیژن باال را  مدار سیگنال سنسور ا

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور E -018 ECM را قطع   .b

کنید.  کسیژن باال E -028  را قطع   c.کانکتور سنسور ا

کسیژن باال و ترمینال  کانکتور سنسور ا  d.دسته سیم بین ترمینال 

کنید. کنترل  کانکتور ECM را 

(ECM – دسته سیم یا کانکتور  را  تعویض نمایید )سنسور اکسیژن باال ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-028 (2( - E-018 (104(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-018 (104(  یا E-028 (2(-  قطعدائمبدنه

E-018 (104(  یا E-028 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل   قطع بودن مدار را 
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رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B-017, ECM و E-015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK

کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید.  کسیژن باالE – 027  را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا  .b

کانکتور را تعمیر یا  تعویض کنید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  کسیژن باال را  سیگنال سنسور ا

کنید.  کسیژن باال E -028 را وصل  کانکتور سنسور ا  .a
کند. کار  کنید و اجازه دهید تا برای مدت ۳ دقیقه در دور آرام  b. موتور را روشن 

c. با استفاده از مولتی  متر ولتاژ بین ترمینال های ۱ و ۲  
کنید. گیری  کانکتور  E – 028 را اندازه 

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  کسیژن باال را  مدار سیگنال سنسور ا

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کانکتور E -018 ECM را قطع   .b

کنید.  کسیژن باال E -028  را قطع   c.کانکتور سنسور ا

کسیژن باال و ترمینال  کانکتور سنسور ا  d.دسته سیم بین ترمینال 

کنید. کنترل  کانکتور ECM را 

(ECM – دسته سیم یا کانکتور  را  تعویض نمایید )سنسور اکسیژن باال ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-028 (2( - E-018 (104(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 E-018 (104(  یا E-028 (2(-  قطعدائمبدنه

E-018 (104(  یا E-028 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل   قطع بودن مدار را 
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رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B-017, ECM و E-015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK

کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید.  کسیژن باالE – 027  را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا  .b

کانکتور را تعمیر یا  تعویض کنید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  کسیژن باال را  سیگنال سنسور ا

کنید.  کسیژن باال E -028 را وصل  کانکتور سنسور ا  .a
کند. کار  کنید و اجازه دهید تا برای مدت ۳ دقیقه در دور آرام  b. موتور را روشن 

c. با استفاده از مولتی  متر ولتاژ بین ترمینال های ۱ و ۲  
کنید. گیری  کانکتور  E – 028 را اندازه 

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد
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کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای ECM را بخوانید.  کرده، و   a.از دستگاه عیب یابX – 431 3G   استفاده 

کد خطا مراجعه نمایید.  b.به رویه تایید 

 DTC P0130-00, P0131 – 16, P0132 – 17, P0133 – 00, P0134 – 00, P2195 – 00      P2196  کدهــای خطــای کــه آیــا همچنــان  کنیــد   c.کنتــرل 

00 –  وجــود دارنــد.

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

و یا
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کنید.۵ کنترل  کسیژن باال را  مدار اتصال بدنه  سنسور ا

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کسیژن باال و ترمینال های  a . دسته سیم بین سنسور ا

(ECM –  دسته سیم یا کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید)سنسور اکسیژن باال ایراد دارد

OK

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-028 (1( - E-018 (80(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-028 (1  یا  )E-018 (80- بدنه

قطع  دائم )E-028 (1 یا  )E-018 (80- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید. ۶ کنترل  کسیژن باال را  سنسور ا

کسیژن باال را بازکنید. a. سنسور ا
کنید. کنترل  کسیژن باال را از نظر مشکالت زیر  b. سنسور ا

•     آیا رطوبت وارد سنسور نشده است، و یا پایه های سوکت آن نشکسته است؟
کسیژن سمی است )Pb, S, Br, Si و غیره ( مراقب باشید. •      سنسور ا

سنسور اکسیژن باال را تعویض نمایید. ایراد دارد
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کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای ECM را بخوانید.  کرده، و   a.از دستگاه عیب یابX – 431 3G   استفاده 

کد خطا مراجعه نمایید.  b.به رویه تایید 

 DTC P0130-00, P0131 – 16, P0132 – 17, P0133 – 00, P0134 – 00, P2195 – 00      P2196  کدهــای خطــای کــه آیــا همچنــان  کنیــد   c.کنتــرل 

00 –  وجــود دارنــد.

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
گزارش شده بوسیله مشتری تعمیر شده است. که عیب  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

و یا
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کنید.۵ کنترل  کسیژن باال را  مدار اتصال بدنه  سنسور ا

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کسیژن باال و ترمینال های  a . دسته سیم بین سنسور ا

(ECM –  دسته سیم یا کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید)سنسور اکسیژن باال ایراد دارد

OK

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-028 (1( - E-018 (80(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-028 (1  یا  )E-018 (80- بدنه

قطع  دائم )E-028 (1 یا  )E-018 (80- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید. ۶ کنترل  کسیژن باال را  سنسور ا

کسیژن باال را بازکنید. a. سنسور ا
کنید. کنترل  کسیژن باال را از نظر مشکالت زیر  b. سنسور ا

•     آیا رطوبت وارد سنسور نشده است، و یا پایه های سوکت آن نشکسته است؟
کسیژن سمی است )Pb, S, Br, Si و غیره ( مراقب باشید. •      سنسور ا

سنسور اکسیژن باال را تعویض نمایید. ایراد دارد
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DTCP0136 – 00)کاتالیزور خطای  مدار سنسور O2  )پایین 

DTCP0137- 16)کاتالیزور کم مدار سنسور O2  ، )پایین  ولتاژ 

DTCP0138 – 17)کاتالیزور ولتاژ زیاد مدار سنسور O2  ، )پایین 

DTCP0140 – 00)کاتالیزور عدم فعالیت مدار سنسورO2    )پایین 

DTCP2270 – 00O2 سنسور ۲ خروجی رقیق سیگنال سنسور

DTCP2271 - 00O2 سنسور ۲ خروجی غنی سیگنال سنسور
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DTCP0136 – 00)کاتالیزور خطای  مدار سنسور O2  )پایین 

DTCP0137- 16)کاتالیزور کم مدار سنسور O2  ، )پایین  ولتاژ 

DTCP0138 – 17)کاتالیزور ولتاژ زیاد مدار سنسور O2  ، )پایین 

DTCP0140 – 00)کاتالیزور عدم فعالیت مدار سنسورO2    )پایین 

DTCP2270 – 00O2 سنسور ۲ خروجی رقیق سیگنال سنسور

DTCP2271 - 00O2 سنسور ۲ خروجی غنی سیگنال سنسور
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کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید( کنید. )به صفحه ۲۱-۰۶ مراجعه  کنترل  b. اتصال بدنهE-015, B-017, ECM را 

کانکتور را تعمیر یا  تعویض کنید.

دسته سیم بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

OK

کنید.۳ کنترل  کسیژن پایین را  سیگنال سنسور ا

کنید. کسیژن پایین E -062 را وصل   a. کانکتور سنسور ا

کند. کار  کنید تا برای مدت ۳ دقیقه در دور آرام  b. خودرو را روشن 
کسیژن پایین  c. با استفاده از دستگاه عیب یاب ولتاژ سیگنال سنسور ا
 B – 062 کانکتور کرده، و یا  ولتاژ بین دو ترمینال های ۱ و ۲   کنترل  را 

کنید. گیری  را با استفاده از مولتی متر اندازه 

سنسور اکسیژن باال را تعویض نمایید.

رویه عیب یابی 

کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید. کسیژن پایین را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن پایین را  کانکتور سنسور ا  .b

OK
ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0136 – 00)کاتالیزور پایین(  O2 خطای  مدار سنسور

موتور روشن
کسیژن پایین • سنسور ا
کانکتور • دسته سیم یا 

 	ECM

P0137- 16)کاتالیزور پایین( ،  O2 کم مدار سنسور ولتاژ 

P0138 – 17)کاتالیزور پایین( ،   O2ولتاژ زیاد مدار سنسور

P0140 – 00)کاتالیزور پایین(O2    عدم فعالیت مدار سنسور

P2270 – 00O2 سنسور ۲ خروجی رقیق سیگنال سنسور

P2271 - 00O2 سنسور ۲ خروجی غنی سیگنال سنسور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

185

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید( کنید. )به صفحه ۲۱-۰۶ مراجعه  کنترل  b. اتصال بدنهE-015, B-017, ECM را 

کانکتور را تعمیر یا  تعویض کنید.

دسته سیم بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

OK

کنید.۳ کنترل  کسیژن پایین را  سیگنال سنسور ا

کنید. کسیژن پایین E -062 را وصل   a. کانکتور سنسور ا

کند. کار  کنید تا برای مدت ۳ دقیقه در دور آرام  b. خودرو را روشن 
کسیژن پایین  c. با استفاده از دستگاه عیب یاب ولتاژ سیگنال سنسور ا
 B – 062 کانکتور کرده، و یا  ولتاژ بین دو ترمینال های ۱ و ۲   کنترل  را 

کنید. گیری  را با استفاده از مولتی متر اندازه 

سنسور اکسیژن باال را تعویض نمایید.

رویه عیب یابی 

کنید.۲ کنترل  کسیژن باال را  کانکتور سنسور ا

کنید. کسیژن پایین را قطع  کانکتور سنسور ا  .a
کنید. کنترل  کسیژن پایین را  کانکتور سنسور ا  .b

OK
ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0136 – 00)کاتالیزور پایین(  O2 خطای  مدار سنسور

موتور روشن
کسیژن پایین • سنسور ا
کانکتور • دسته سیم یا 

 	ECM

P0137- 16)کاتالیزور پایین( ،  O2 کم مدار سنسور ولتاژ 

P0138 – 17)کاتالیزور پایین( ،   O2ولتاژ زیاد مدار سنسور

P0140 – 00)کاتالیزور پایین(O2    عدم فعالیت مدار سنسور

P2270 – 00O2 سنسور ۲ خروجی رقیق سیگنال سنسور

P2271 - 00O2 سنسور ۲ خروجی غنی سیگنال سنسور
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کنید.۵ کنترل  کسیژن پایین را  مدار اتصال بدنه سنسور ا

کنید. کنترل  کسیژن پایین و ECM را  a. دسته سیم بین سنسور ا

)ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید )سنسور اکسیژن پایین ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (1( - B-011 (43(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم )B-062 (1 یا )B-011 (43- بدنه

؟؟ )B-062 (1یا  )B-011 (43- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل   قطع بودن مدار را 

کنید.۶ کنترل  کسیژن پایین را  سنسور ا

کنید. کسیژن پایین را باز  a. سنسور ا
کنید. کنترل  کسیژن پایین را از نظر مشکالت زیر  b. سنسور ا

•     آیا رطوبت وارد سنسور نشده است، و یا پایه های سوکت آن نشکسته است؟
کسیژن سمی است )Pb, S, Br, Si و غیره ( •     سنسور ا

سنسور اکسیژن پایین را تعویض نمایید. OKایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  b. کانکتور ECM  B- 011 را قطع 

کنید. کسیژن باال B-062 را قطع  کانکتور سنسور ا  .c
کنید.   کنترل  کسیژن پایین و ECM را  d. دسته سیم بین سنسور ا

 )ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید)سنسور اکسیژن پایین ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (2( - B-011 (21(متصلهمواره

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 B-011 (21( یا B-062 (2(-  قطعدائمبدنه

 B-011 (21( یا B-062 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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کنید.۵ کنترل  کسیژن پایین را  مدار اتصال بدنه سنسور ا

کنید. کنترل  کسیژن پایین و ECM را  a. دسته سیم بین سنسور ا

)ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض و یا تعمیر نمایید )سنسور اکسیژن پایین ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (1( - B-011 (43(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم )B-062 (1 یا )B-011 (43- بدنه

؟؟ )B-062 (1یا  )B-011 (43- مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل   قطع بودن مدار را 

کنید.۶ کنترل  کسیژن پایین را  سنسور ا

کنید. کسیژن پایین را باز  a. سنسور ا
کنید. کنترل  کسیژن پایین را از نظر مشکالت زیر  b. سنسور ا

•     آیا رطوبت وارد سنسور نشده است، و یا پایه های سوکت آن نشکسته است؟
کسیژن سمی است )Pb, S, Br, Si و غیره ( •     سنسور ا

سنسور اکسیژن پایین را تعویض نمایید. OKایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  b. کانکتور ECM  B- 011 را قطع 

کنید. کسیژن باال B-062 را قطع  کانکتور سنسور ا  .c
کنید.   کنترل  کسیژن پایین و ECM را  d. دسته سیم بین سنسور ا

 )ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید)سنسور اکسیژن پایین ایراد دارد

OK

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-062 (2( - B-011 (21(متصلهمواره

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 B-011 (21( یا B-062 (2(-  قطعدائمبدنه

 B-011 (21( یا B-062 (2(-  قطع  دائممثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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سیلندر ۱ – مدار  انژکتور   P0201 – 13کدخطا

سیلندر ۲ – مدار  انژکتور   P0202 – 13کدخطا

سیلندر ۳ – مدار  انژکتور   P0203 – 13کدخطا

سیلندر ۴ – مدار  انژکتور   P0204 – 13کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۱-کمP0261 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۱-زیادP0262 – 12کدخطا

ولتاژ مدار  انژکتور۲-کمP0264 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۲-زیادP0265 – 12کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۳-کمP0267 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۳-زیادP0268 – 12کدخطا

ولتاژ مدار  انژکتور ۴-کمP0270 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۴-زیادP0271 - 12کدخطا
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کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کــد خطــای DTC PD136-00, P0137 – 16, P0138 – 17, P0140 – 00, P2270 – 00  یــا P2271 – 00  وجــود دارنــد  کــه آیــا همچنــان  کنیــد  کنتــرل   .c
یــا خیــر؟ 

ECM را تعویض نمایید. OKایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

189

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

سیلندر ۱ – مدار  انژکتور   P0201 – 13کدخطا

سیلندر ۲ – مدار  انژکتور   P0202 – 13کدخطا

سیلندر ۳ – مدار  انژکتور   P0203 – 13کدخطا

سیلندر ۴ – مدار  انژکتور   P0204 – 13کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۱-کمP0261 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۱-زیادP0262 – 12کدخطا

ولتاژ مدار  انژکتور۲-کمP0264 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۲-زیادP0265 – 12کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۳-کمP0267 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور۳-زیادP0268 – 12کدخطا

ولتاژ مدار  انژکتور ۴-کمP0270 – 11کدخطا

 ولتاژ مدار  انژکتور ۴-زیادP0271 - 12کدخطا
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کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کــد خطــای DTC PD136-00, P0137 – 16, P0138 – 17, P0140 – 00, P2270 – 00  یــا P2271 – 00  وجــود دارنــد  کــه آیــا همچنــان  کنیــد  کنتــرل   .c
یــا خیــر؟ 

ECM را تعویض نمایید. OKایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور انژکتور هر سیلندر را 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه هر سیلندر را 

کانکتورهای E – 002, E – 003, E – 004 ا E – 005  انژکتور   .a
کنید.  گانه قطع  سیلندرهای ۱، ۲، ۳ و ۴ را بصورت جدا

کنید. b. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کانکتور انژکتور هر سیلندر و بدنه را  c. ولتاژ بین ترمینال های 

کنید.  کانکتور انژکتور هر سیلندر را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور انژکتور را   .b

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  OKایراد دارد

OK

به مرحله ۵ بروید.  OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E-002 (1 – بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز  )E-003 (1- بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز)E-004 (1 - بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز  )E-005 (1- بدنه

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
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کد خطا کد خطا  کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0201 – 13   سیلندر ۱ – مدار  انژکتور

موتور روشن
انژکتور سوخت

کانکتور دسته سیم یا 
ECM

P0202 – 13   سیلندر ۲ – مدار  انژکتور

P0203 – 13   سیلندر ۳ – مدار  انژکتور

P0204 – 13   سیلندر ۴ – مدار  انژکتور

P0261 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۱-کم

P0262 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۱-زیاد

P0264 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۲-کم

P0265 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۲-زیاد

P0267 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۳-کم

P0268 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۳-زیاد

P0270 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۴-کم

P0271 - 12ولتاژ مدار  انژکتور۴-زیاد
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کنید.۲ کنترل  کانکتور انژکتور هر سیلندر را 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه هر سیلندر را 

کانکتورهای E – 002, E – 003, E – 004 ا E – 005  انژکتور   .a
کنید.  گانه قطع  سیلندرهای ۱، ۲، ۳ و ۴ را بصورت جدا

کنید. b. سوئیچ را باز 

کنید. کنترل  کانکتور انژکتور هر سیلندر و بدنه را  c. ولتاژ بین ترمینال های 

کنید.  کانکتور انژکتور هر سیلندر را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور انژکتور را   .b

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  OKایراد دارد

OK

به مرحله ۵ بروید.  OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E-002 (1 – بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز  )E-003 (1- بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز)E-004 (1 - بدنه

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز  )E-005 (1- بدنه

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
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کد خطا کد خطا  کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0201 – 13   سیلندر ۱ – مدار  انژکتور

موتور روشن
انژکتور سوخت

کانکتور دسته سیم یا 
ECM

P0202 – 13   سیلندر ۲ – مدار  انژکتور

P0203 – 13   سیلندر ۳ – مدار  انژکتور

P0204 – 13   سیلندر ۴ – مدار  انژکتور

P0261 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۱-کم

P0262 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۱-زیاد

P0264 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۲-کم

P0265 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۲-زیاد

P0267 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۳-کم

P0268 – 12ولتاژ مدار  انژکتور۳-زیاد

P0270 – 11ولتاژ مدار  انژکتور۴-کم

P0271 - 12ولتاژ مدار  انژکتور۴-زیاد
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کنید.۵ کنترل  مدار انژکتور هر سیلندر را 

کنید. کانکتورE – 018 ECM  را قطع   .a
b. دســیه ســیم بیــن ترمینــال هــای کانکتــور انژکتــور و ترمینــال هــای کانکتــور ECM را کنتــرل 

کنید.

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-002 (2( - E-018 (68(متصلدائم

E-003 (2( - E-018 (67(متصل  دائم

E-004 (2( - E-018 (72(متصل  دائم

E-005 (2( - E-018 (74( متصل دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

)E-002 (2(, E-003 (2(, E-004 (2(, E-005 (2 یــا 

 )E-018 (68, 67, 72, 74- بدنــه
قطعدائم

 E-002 (2(, E-003 (2(, E-004 (2(, E-005 (2(

قطع  دائمیــا - )E-018 (68, 67, 72, 74 مثبــت باتــری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

19۴

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۴ کنترل  مدار منبع تغذیه انژکتور هر سیلندر را 

a.  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنترل نمایید. b. فیوز  EF33 و رله اصلی را 

کانکتور جعبه رله و فیوز محفظه موتور E -017 را قطع نمایید.  .c
کانکتور جعبه رله محفظه  کانکتور  انژکتور   و ترمینال  d. دسته سیم بین ترمینال 

کنید. کنترل  موتور را 

دسته سیم یا کانکتور را جایگزین نمایید )انژکتور – جعبه رله و فیوز محفظه موتور( ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

 E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005
(1( - E-017 (A9(

متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 )E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005 (1یا 

)E-017 (A9- بدنه
قطعدائم

 E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005 (1(

یا  )E-017 (A9 – مثبت باتری
قطع  دائم

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK
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کنید.۵ کنترل  مدار انژکتور هر سیلندر را 

کنید. کانکتورE – 018 ECM  را قطع   .a
b. دســیه ســیم بیــن ترمینــال هــای کانکتــور انژکتــور و ترمینــال هــای کانکتــور ECM را کنتــرل 

کنید.

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-002 (2( - E-018 (68(متصلدائم

E-003 (2( - E-018 (67(متصل  دائم

E-004 (2( - E-018 (72(متصل  دائم

E-005 (2( - E-018 (74( متصل دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

)E-002 (2(, E-003 (2(, E-004 (2(, E-005 (2 یــا 

 )E-018 (68, 67, 72, 74- بدنــه
قطعدائم

 E-002 (2(, E-003 (2(, E-004 (2(, E-005 (2(

قطع  دائمیــا - )E-018 (68, 67, 72, 74 مثبــت باتــری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK
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کنید.۴ کنترل  مدار منبع تغذیه انژکتور هر سیلندر را 

a.  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنترل نمایید. b. فیوز  EF33 و رله اصلی را 

کانکتور جعبه رله و فیوز محفظه موتور E -017 را قطع نمایید.  .c
کانکتور جعبه رله محفظه  کانکتور  انژکتور   و ترمینال  d. دسته سیم بین ترمینال 

کنید. کنترل  موتور را 

دسته سیم یا کانکتور را جایگزین نمایید )انژکتور – جعبه رله و فیوز محفظه موتور( ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

 E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005
(1( - E-017 (A9(

متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

 )E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005 (1یا 

)E-017 (A9- بدنه
قطعدائم

 E-002 (1(, E-003 (1(, E-004 (1(, E-005 (1(

یا  )E-017 (A9 – مثبت باتری
قطع  دائم

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK
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گازP1106 – 00کد خطا کنترل، موقعیت دریچه  خطای، 

گشتاور موتور در محدوده مجازP1100 – 00کد خطا کنترل  عدم تطبیق 

گازP1111 – 00کد خطا کنترل فنر بازگشت دریچه  کزیمم  خطای ما

گازP2106 – 92کد خطا خطای نوسان ولتاژ تغذیه دریچه 

گاز توسط P2106 - 29ECMکد خطا کردن اطالعات دریچه  خطای پردازش 
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OK

OK

کنترل نمایید.       a. مقاومت انژکتور را 

کنترل نمایید. ۶ انژکتور را 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

مقدار مقاومت ۱۲ اهمترمینال ۱ – ترمینال ۲ 

انژکتور را تعویض نمایید.  ایراد دارد

کنترل نمایید.۷ کدخطاها را 

کد خطا ECM  را بخوانید.  کرده، اندازه  a. از تستر عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

  DTC P0201 – 13, P0202 – 13, P0203- 13, P0204 – 13, P0261 – 11, P0262 – 12, P0264 – 11, P0265 –کــه آیــا همچنــان کنیــد  کنتــرل   .c
P0267 – 11, P0268 – 12, P0270 - 11 ,12  و یــاP0271 – 12  وجــود دارنــد.

ECM را جایگزین نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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گازP1106 – 00کد خطا کنترل، موقعیت دریچه  خطای، 

گشتاور موتور در محدوده مجازP1100 – 00کد خطا کنترل  عدم تطبیق 

گازP1111 – 00کد خطا کنترل فنر بازگشت دریچه  کزیمم  خطای ما

گازP2106 – 92کد خطا خطای نوسان ولتاژ تغذیه دریچه 

گاز توسط P2106 - 29ECMکد خطا کردن اطالعات دریچه  خطای پردازش 
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OK

OK

کنترل نمایید.       a. مقاومت انژکتور را 

کنترل نمایید. ۶ انژکتور را 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

مقدار مقاومت ۱۲ اهمترمینال ۱ – ترمینال ۲ 

انژکتور را تعویض نمایید.  ایراد دارد

کنترل نمایید.۷ کدخطاها را 

کد خطا ECM  را بخوانید.  کرده، اندازه  a. از تستر عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

  DTC P0201 – 13, P0202 – 13, P0203- 13, P0204 – 13, P0261 – 11, P0262 – 12, P0264 – 11, P0265 –کــه آیــا همچنــان کنیــد  کنتــرل   .c
P0267 – 11, P0268 – 12, P0270 - 11 ,12  و یــاP0271 – 12  وجــود دارنــد.

ECM را جایگزین نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P1106 – 00گاز کنترل موقعیت دریچه  خطای 

موتور روشن
گازالکترونیکی • دریچه 
کانکتور • دسته سیم یا 

 	 ECM

P1100 – 00گشتاور موتور کنترل  تتطبیق 

P1111 – 00گاز کنترل فنر بازگشت دریچه  کزیمم  خطای ما

P2106 – 92گاز خطای نوسان ولتاژ تغذیه دریچه 

P2106 - 29
گاز  دریچــه  اطالعــات  کــردن  پــردازش  خطــای 

ECM توســط 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید.  کنترل   b. اتصال بدنه  E – 015 و ECM ، B – 017 را 

دسته سیم اتصال بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P1106 – 00گاز کنترل موقعیت دریچه  خطای 

موتور روشن
گازالکترونیکی • دریچه 
کانکتور • دسته سیم یا 

 	 ECM

P1100 – 00گشتاور موتور کنترل  تتطبیق 

P1111 – 00گاز کنترل فنر بازگشت دریچه  کزیمم  خطای ما

P2106 – 92گاز خطای نوسان ولتاژ تغذیه دریچه 

P2106 - 29
گاز  دریچــه  اطالعــات  کــردن  پــردازش  خطــای 

ECM توســط 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید.  کنترل   b. اتصال بدنه  E – 015 و ECM ، B – 017 را 

دسته سیم اتصال بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کربن رسوب شده  کردن  گاز الکترونیکی را به منظور تمیز  a. دریچه 

کنید. کنترل  و مواد انباشته شده داخل آن 
گاز الکترونیکی روان است یا خیر؟  که دریچه  کنید  کنترل   .b

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. میزان مقاومت دریچه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

ترمینال ۳ 
kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۲

ترمینال ۶ 
گاز باز شودترمینال ۲ گاز مقاومت افزایش می یابددریچه  همزمان با بازشدن دریچه 

ترمینال ۶
گاز باز شودترمینال ۳ کاهش  می یابددریچه  گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 

ترمینال ۵
گاز باز شودترمینال ۲ کاهش می یابددریچه  گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه  

ترمینال ۵
گاز باز شودترمینال ۳ گاز مقاومت افزایش می یابددریچه  همزمان با بازشدن دریچه 

دریچه گاز الکترونیکی را تعویض و یا تمیز کرده و به مرحله بعدی بروید.ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  کدهای خطاها را 

کدهای خطاها ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کدهای خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطاهای P1106 - 00, P1100 - 00 P1111 - 00, P2106 - 92 ,      P2106 - 29 وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  کنترل   .c

ECM  را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

و یا
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کنید۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی E – 013 را قطع  کانکتور دریچه   .a
) با فلش نمایش داده شده(

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کانکتور  را تعمیر  یا تعویض کنید. ایراد دارد

OK

گاز الکترونیکی را انجام دهید.۳ معرفی دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی E – 013  را وصل  کانکتور دریچه   .a
گاز  الکترونیکی را انجام دهید. b. معرفی دریچه 

کد خطای X – 431 3G را بخوانید. c. با استفاده از دستگاه عیب یاب 
کدهای خطای DTC P1106 - 00, P1100 - 00 P1111 - 00, P2106 - 92,        P2106 - 29 وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  d. کنترل 

کــه ایــراد عنــوان شــده بوســیله مشــتری رفــع شــده  گردیــد  کنیــد و بــا انجــام تســت جــاده مطمئــن  خــودرو را آمــاده تســت جــاده 
اســت.  OK

ایراد دارد

و یا
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کربن رسوب شده  کردن  گاز الکترونیکی را به منظور تمیز  a. دریچه 

کنید. کنترل  و مواد انباشته شده داخل آن 
گاز الکترونیکی روان است یا خیر؟  که دریچه  کنید  کنترل   .b

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. میزان مقاومت دریچه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

ترمینال ۳ 
kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۲

ترمینال ۶ 
گاز باز شودترمینال ۲ گاز مقاومت افزایش می یابددریچه  همزمان با بازشدن دریچه 

ترمینال ۶
گاز باز شودترمینال ۳ کاهش  می یابددریچه  گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 

ترمینال ۵
گاز باز شودترمینال ۲ کاهش می یابددریچه  گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه  

ترمینال ۵
گاز باز شودترمینال ۳ گاز مقاومت افزایش می یابددریچه  همزمان با بازشدن دریچه 

دریچه گاز الکترونیکی را تعویض و یا تمیز کرده و به مرحله بعدی بروید.ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  کدهای خطاها را 

کدهای خطاها ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کدهای خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کدهای خطاهای P1106 - 00, P1100 - 00 P1111 - 00, P2106 - 92 ,      P2106 - 29 وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  کنترل   .c

ECM  را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

و یا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

200

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی E – 013 را قطع  کانکتور دریچه   .a
) با فلش نمایش داده شده(

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کانکتور  را تعمیر  یا تعویض کنید. ایراد دارد

OK

گاز الکترونیکی را انجام دهید.۳ معرفی دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی E – 013  را وصل  کانکتور دریچه   .a
گاز  الکترونیکی را انجام دهید. b. معرفی دریچه 

کد خطای X – 431 3G را بخوانید. c. با استفاده از دستگاه عیب یاب 
کدهای خطای DTC P1106 - 00, P1100 - 00 P1111 - 00, P2106 - 92,        P2106 - 29 وجود دارند یا خیر؟ که آیا همچنان  کنید  d. کنترل 

کــه ایــراد عنــوان شــده بوســیله مشــتری رفــع شــده  گردیــد  کنیــد و بــا انجــام تســت جــاده مطمئــن  خــودرو را آمــاده تســت جــاده 
اســت.  OK

ایراد دارد

و یا
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گاز را تامین نمایدP1101 – 00کد خطا ولتاژ سیستم نمی تواند معرفی دریچه 

گازP1102 – 00کد خطا کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

گازP1102 – 29کد خطا خطای تطبیق دور آرام، موقعیت دریچه 

گازP1103 – 00کد خطا گیر مکانیکی دریچه 

گازP1104 - 00کد خطا عدم تامین شرایط معرفی دریچه 
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گاز را تامین نمایدP1101 – 00کد خطا ولتاژ سیستم نمی تواند معرفی دریچه 

گازP1102 – 00کد خطا کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

گازP1102 – 29کد خطا خطای تطبیق دور آرام، موقعیت دریچه 

گازP1103 – 00کد خطا گیر مکانیکی دریچه 

گازP1104 - 00کد خطا عدم تامین شرایط معرفی دریچه 
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی E – 013 را قطع  کانکتور دریچه   .a
) با فلش نمایش داده شده(

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

OK

گاز الکترونیکی را انجام دهید.۳ رویه های تعریف دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی  E – 013 را وصل  a. کانکتور دریچه 
کنید( b. معرفی دریچه الکتریکی را انجام دهید. ) به صفحه ۲۱-۰۶ مراجعه 

کد خطا را بخوانید.   X – 431 3G با استفاده از دستگاه عیب یاب .c
که آیا همچنان  ,DTC P1101 - 00, P1102 – 00, P1102 - 29, P1103 - 00,  و یا P1104 - 00 وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل   .d

سیســتم خــودرو را آمــاده تســت جــاده کنیــد و بــا انجــام تســت جــاده مطمئــن گردیــد کــه ایــراد عنــوان شــده بوســیله مشــتری رفع شــده اســت یا 
خیر؟ 

OK

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کد خطاکد خطا شرط تشخیص تعریف 
علت احتمالیکد خطا

P1101 – 00گاز را تامین نماید ولتاژ سیستم نمی تواند شرایط خودآموز دریچه 

موتور روشن

• دریچه 
گازالکترونیکی

• دسته سیم یا 
کانکتور

 	 ECM

P1102 – 00گاز کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

P1102 – 29گاز کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

P1103 – 00گاز خطای نخست یادگیری توقف مکانیکی پایینی دریچه 

P1104 - 00گاز عدم تامین شرایط خودآموز دریچه 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنهE-015 , B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی E – 013 را قطع  کانکتور دریچه   .a
) با فلش نمایش داده شده(

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

OK

گاز الکترونیکی را انجام دهید.۳ رویه های تعریف دریچه 

کنید.  گاز الکترونیکی  E – 013 را وصل  a. کانکتور دریچه 
کنید( b. معرفی دریچه الکتریکی را انجام دهید. ) به صفحه ۲۱-۰۶ مراجعه 

کد خطا را بخوانید.   X – 431 3G با استفاده از دستگاه عیب یاب .c
که آیا همچنان  ,DTC P1101 - 00, P1102 – 00, P1102 - 29, P1103 - 00,  و یا P1104 - 00 وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل   .d

سیســتم خــودرو را آمــاده تســت جــاده کنیــد و بــا انجــام تســت جــاده مطمئــن گردیــد کــه ایــراد عنــوان شــده بوســیله مشــتری رفع شــده اســت یا 
خیر؟ 

OK

ایراد دارد
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کد خطاکد خطا شرط تشخیص تعریف 
علت احتمالیکد خطا

P1101 – 00گاز را تامین نماید ولتاژ سیستم نمی تواند شرایط خودآموز دریچه 

موتور روشن

• دریچه 
گازالکترونیکی

• دسته سیم یا 
کانکتور

 	 ECM

P1102 – 00گاز کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

P1102 – 29گاز کنترل دور آرام، موقعیت دریچه  خطای تطبیق 

P1103 – 00گاز خطای نخست یادگیری توقف مکانیکی پایینی دریچه 

P1104 - 00گاز عدم تامین شرایط خودآموز دریچه 

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنهE-015 , B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه یا نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کربن  گاز الکترونیکی را به منظور یافتن میزان رسوب  a. دریچه 
کنید. کنترل  و مواد انباشته شده داخل آن 

کرده است یا خیر؟ گیر  گاز الکترونیکی  که دریچه  کنید  کنترل   .b
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. میزان مقاومت دریچه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

ترمینال ۳ 
kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۲

ترمینال ۶ 
ترمینال ۲

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
افزایش می یابد

ترمینال ۶
ترمینال ۳

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
کاهش  می یابد

ترمینال ۵
ترمینال ۲

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه  
کاهش می یابد

ترمینال ۵
ترمینال ۳

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
افزایش می یابد

دریچه گاز الکترونیکی را تعویض و یا تمیز کرده و به مرحله بعدی بروید.ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  کد خطاها را 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب   X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان ,P1101 - 00 P1102 - 00 P1102 - 29, P1103 - 00 یا  P1104 - 00  وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

OK

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید. 

گاز الکترونیکی E – 013 را قطع نمایید. کانکتور دریچه   .b
c. کانکتور ECM را قطع نمایید.

کنید. کنترل  کانکتور را  d. دسته سیم بین ترمینال های 

دسته سیم مرتبط را تعویض یا تعمیر نمایید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-018 (87( - E-013 (1(متصلدائم

E-018 (75( - E-013 (4(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-018 (87 اا  )E-013 (1- اااا

قطع  دائم)E-018 (87 یا )E-013 (1 - مثبت باتری

قطع  دائم)E-018 (75 یا )E-013 (4 - بدنه

قطع  دائم)E-018 (75 یا )E-013 (4 - مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

دائم
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کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کربن  گاز الکترونیکی را به منظور یافتن میزان رسوب  a. دریچه 
کنید. کنترل  و مواد انباشته شده داخل آن 

کرده است یا خیر؟ گیر  گاز الکترونیکی  که دریچه  کنید  کنترل   .b
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. میزان مقاومت دریچه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

ترمینال ۳ 
kΩ 1.067در دمای معمولترمینال ۲

ترمینال ۶ 
ترمینال ۲

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
افزایش می یابد

ترمینال ۶
ترمینال ۳

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
کاهش  می یابد

ترمینال ۵
ترمینال ۲

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه  
کاهش می یابد

ترمینال ۵
ترمینال ۳

گاز باز  دریچه 
شود

گاز مقاومت  همزمان با بازشدن دریچه 
افزایش می یابد

دریچه گاز الکترونیکی را تعویض و یا تمیز کرده و به مرحله بعدی بروید.ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  کد خطاها را 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب   X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان ,P1101 - 00 P1102 - 00 P1102 - 29, P1103 - 00 یا  P1104 - 00  وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

OK

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید. 

گاز الکترونیکی E – 013 را قطع نمایید. کانکتور دریچه   .b
c. کانکتور ECM را قطع نمایید.

کنید. کنترل  کانکتور را  d. دسته سیم بین ترمینال های 

دسته سیم مرتبط را تعویض یا تعمیر نمایید. ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-018 (87( - E-013 (1(متصلدائم

E-018 (75( - E-013 (4(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-018 (87 اا  )E-013 (1- اااا

قطع  دائم)E-018 (87 یا )E-013 (1 - مثبت باتری

قطع  دائم)E-018 (75 یا )E-013 (4 - بدنه

قطع  دائم)E-018 (75 یا )E-013 (4 - مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

دائم
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کم مدار سنسور ۱ موقعیت پدال P2122 – 16کد خطا ورودی 

ورودی باال سنسور ۱ موقعیت پدال P2123 – 17کد خطا

کم مدار سنسور ۲ موقعیت پدال P2127 – 16کد خطا ورودی 

ورودی باال سنسور ۲ موقعیت پدال P2128 – 17کد خطا

کنترل حرکت پدال P2138 – 00کد خطا خطای 

نوسان ولتاژ سنسور های موقعیت ۱/۲ پدال P2138 - 29کد خطا
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ورودی باال سنسور ۱ موقعیت پدال P2123 – 17کد خطا

کم مدار سنسور ۲ موقعیت پدال P2127 – 16کد خطا ورودی 

ورودی باال سنسور ۲ موقعیت پدال P2128 – 17کد خطا

کنترل حرکت پدال P2138 – 00کد خطا خطای 

نوسان ولتاژ سنسور های موقعیت ۱/۲ پدال P2138 - 29کد خطا
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال 

کنید )فلش( گاز الکترونیکی  B - 002 را قطع  کانکتور پدال   .a
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال   .b

دسته سیم مر بوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)B-002 (3 - بدنه

۵ ولت سوئیچ باز )B-002 (6- بدنه

۰ ولت سوئیچ باز   )B-002 (S - بدنه

۰ ولت سوئیچ باز  )B-002 (S  - بدنه

OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  گاز الکترونیکی را  ولتاژ پدال 

کنید.  a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل   کانکتور را  b. ولتاژ بین ترمینال های 

OK
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کد خطاکد خطا کد تعریف  شرط تشخیص 
علت احتمالیخطا

P2122 – 16کم مدار سنسور ۱ موقعیت پدال ورودی 

موتور روشن

• سنسور موقعیت 
گاز پدال 

الکترونیکی
• دسته سیم یا 

کانکتور
 	ECM

P2123 – 17ورودی زیاد سنسور ۱ موقعیت پدال

P2127 – 16کم مدار سنسور ۲ موقعیت پدال ورودی 

P2128 – 17ورودی زیاد سنسور ۲ موقعیت پدال

P2138 – 00کنترل حرکت پدال خطای 

P2138 - 29نوسان ولتاژ سنسور های موقعیت ۱/۲ پدال

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنه E – 015 و ECM ، B – 017 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال 

کنید )فلش( گاز الکترونیکی  B - 002 را قطع  کانکتور پدال   .a
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال   .b

دسته سیم مر بوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)B-002 (3 - بدنه

۵ ولت سوئیچ باز )B-002 (6- بدنه

۰ ولت سوئیچ باز   )B-002 (S - بدنه

۰ ولت سوئیچ باز  )B-002 (S  - بدنه

OK

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  گاز الکترونیکی را  ولتاژ پدال 

کنید.  a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل   کانکتور را  b. ولتاژ بین ترمینال های 

OK
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کد خطاکد خطا کد تعریف  شرط تشخیص 
علت احتمالیخطا

P2122 – 16کم مدار سنسور ۱ موقعیت پدال ورودی 

موتور روشن

• سنسور موقعیت 
گاز پدال 

الکترونیکی
• دسته سیم یا 

کانکتور
 	ECM

P2123 – 17ورودی زیاد سنسور ۱ موقعیت پدال

P2127 – 16کم مدار سنسور ۲ موقعیت پدال ورودی 

P2128 – 17ورودی زیاد سنسور ۲ موقعیت پدال

P2138 – 00کنترل حرکت پدال خطای 

P2138 - 29نوسان ولتاژ سنسور های موقعیت ۱/۲ پدال

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنه E – 015 و ECM ، B – 017 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.  ایراد دارد

OK
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OK

کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار سنسور پدال 

کنید.  کنترل  کانکتور را  a. دسته سیم بین ترمینال های 

) ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید )پدال گاز الکترونیکی ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-002 (1( - B-011 (30(متصلدائم

B-002 (4( - B-011 (45(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-002 (1 یا )B-011 (30 - بدنه

قطع  دائم)B-002 (1 یا )B-011 (30 – مثبت باتری

قطع  دائم)B-002 (4 یا )B-011 (45 بدنه

قطع  دائم )B-002 (4یا )B-011 (45 بدنه

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کنترل نمایید.۶ کد خطاها را مجددا  کرده و  گاز الکترونیکی را تعویض  پدال 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یابX – 431 3G  استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به روش تایید 

که آیا همچنان ,DTC P2122 - 16, P2123 - 17, P2127 - 16, P2128 - 17, P2138 - 00  و یاP2138 - 29 وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل    .c
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کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار پدال 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کانکتور  E -002 ECM را قطع نمایید.  .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. دسته سیم بین ترمینال های 

)ECM - دسته سیم مربوطه  را تعمیر و یا تعویض نمایید )پدال گاز الکترونیکی ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-002 (2( - B-011 (59(متصلدائم

B-002 (3( - B-011 (32(متصل  دائم

B-002 (5( - B-011 (7(متصلدائم

B-002 (6( - B-011 (37(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-002 (2 یا  )B-011 (59- بدنه

قطع  دائم )B-002 (2یا )B-011 (59 – مثبت باتری

قطع  دائم)B-002 (3 یا )B-011 (32 - بدنه

قطع  دائم )B-002 (3یا  )B-011 (32– مثبت باتری

قطعدائم )B-002 (5یا )B-011 (7 – بدنه

قطع  دائم )B-002 (5یا  )B-011 (7– مثبت باتری

قطع  دائم )B-002 (6یا )B-011 (37 - بدنه

قطع  دائم)B-002 (6 یا )B-011 (37 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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OK

کنید.۵ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار سنسور پدال 

کنید.  کنترل  کانکتور را  a. دسته سیم بین ترمینال های 

) ECM - دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید )پدال گاز الکترونیکی ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-002 (1( - B-011 (30(متصلدائم

B-002 (4( - B-011 (45(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-002 (1 یا )B-011 (30 - بدنه

قطع  دائم)B-002 (1 یا )B-011 (30 – مثبت باتری

قطع  دائم)B-002 (4 یا )B-011 (45 بدنه

قطع  دائم )B-002 (4یا )B-011 (45 بدنه

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کنترل نمایید.۶ کد خطاها را مجددا  کرده و  گاز الکترونیکی را تعویض  پدال 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یابX – 431 3G  استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به روش تایید 

که آیا همچنان ,DTC P2122 - 16, P2123 - 17, P2127 - 16, P2128 - 17, P2138 - 00  و یاP2138 - 29 وجود دارند یا خیر؟ کنید  کنترل    .c

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

212

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۴ کنترل  گاز الکترونیکی را  مدار پدال 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کانکتور  E -002 ECM را قطع نمایید.  .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. دسته سیم بین ترمینال های 

)ECM - دسته سیم مربوطه  را تعمیر و یا تعویض نمایید )پدال گاز الکترونیکی ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

B-002 (2( - B-011 (59(متصلدائم

B-002 (3( - B-011 (32(متصل  دائم

B-002 (5( - B-011 (7(متصلدائم

B-002 (6( - B-011 (37(متصل  دائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-002 (2 یا  )B-011 (59- بدنه

قطع  دائم )B-002 (2یا )B-011 (59 – مثبت باتری

قطع  دائم)B-002 (3 یا )B-011 (32 - بدنه

قطع  دائم )B-002 (3یا  )B-011 (32– مثبت باتری

قطعدائم )B-002 (5یا )B-011 (7 – بدنه

قطع  دائم )B-002 (5یا  )B-011 (7– مثبت باتری

قطع  دائم )B-002 (6یا )B-011 (37 - بدنه

قطع  دائم)B-002 (6 یا )B-011 (37 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 
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تشخیص عدم احتراق سیلندر چندگانه / تصادفی شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0300 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۱ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0301 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۲ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0302 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۳ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0303 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۴ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0304 - 21کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

21۴

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است.  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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تشخیص عدم احتراق سیلندر چندگانه / تصادفی شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0300 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۱ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0301 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۲ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0302 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۳ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0303 – 21کد خطا

تشخیص عدم احتراق سیلندر۴ شناسایی شده )آالیندگی بیش از حد(P0304 - 21کد خطا
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OK

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است.  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطاکد خطا کد تعریف  شرط تشخیص 
علت احتمالیخطا

P0300 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر چندگانه / تصادفی شناسایی
شده )آالیندگی بیش از حد(

موتور روشن

کویل جرقه      •
•     جرقه

•     دسته سیم یا 
کانکتور

ECM     	

P0301 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۱ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0302 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۲ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0303 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۳ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0304 - 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۴ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید )صفحه ۲۱-۰۶ را ببینید( کنترل  b. اتصال بدنهE-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید  ایراد دارد

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

216

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

217

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کد خطاکد خطا کد تعریف  شرط تشخیص 
علت احتمالیخطا

P0300 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر چندگانه / تصادفی شناسایی
شده )آالیندگی بیش از حد(

موتور روشن

کویل جرقه      •
•     جرقه

•     دسته سیم یا 
کانکتور

ECM     	

P0301 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۱ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0302 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۲ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0303 – 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۳ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

P0304 - 21 تشخیص عدم احتراق سیلندر۴ شناسایی شده )آالیندگی بیش
از حد(

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید )صفحه ۲۱-۰۶ را ببینید( کنترل  b. اتصال بدنهE-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید  ایراد دارد

OK
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انژکتور، فیلر سوپاپ های سیلندر بدون احتراق، سیستم هوای ورودی، فشار سوخت، و غیره  را کنترل کنید. OK

کنید.۶ کنترل  کارکرد مناسب  جرقه سیلندر بدون احتراق را با یک شمع دارای 

کند تعویض نمایید. کار می  که خوب  a. شمع را با شمعی 
b. تست جرقه را انجام دهید.

کویل جرقه را متصل نمایید. کانکتور        •
کرده و شمع را به بدنه اتصال دهید.  •     شمع را به وایر شمع وصل 

کمتر از ۳ ثانیه استارت بزنید و جرقه را بررسی نمایید. •     موتور را 

شمع  را عوض کنید. OK

ایراد دارد

کنید.۷ کنترل  کویل جرقه  را 

کنید. کنترل  کویل را  a. مقاومت سیم پیچ اولیه 

شرط استاندارد )Ω( شرطاتصال مولتی  متر

ترمینال   ۱ 
ترمینال ۲

در دمای معمول
(5 ± 25˚c( ۰.9 ۰.۷ تا

کنید. کنترل  کویل را  b. مقاومت سیم پیچ ثانویه 

شرط استاندارد )KΩ(  شرطاتصال مولتی  متر

9.۶8 تا ۱۲.۳۲در دمای معمول ترمینال ولتاژ  باال

کویل  را  تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کویل جرقه  شماره ۲  کانکتور  E – 022و  کویل جرقه  شماره ۱   .b

کنید )فلش( کانکتور E – 023  را قطع 
کنید. کنترل  کویل جرقه را  کانکتورهای   .c

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

ایراد دارد

کنید۳ کنترل  که عدم احتراق دارد را  شمع جرقه سیلندری 

کنید.  که عدم احتراق دارد را باز  a. شمع سیلندری 
کنید. کنترل  b. شمع را از جهت سوختگی، خراش برداشتن و یا داشتن رسوب 

کنید. کنترل  c. فاصله دهانه شمع ها را 
معموال : ۰/9 تا ۰/8 میلیمتر است.

شمع  ها  را تمیز  یا تعویض کنید. OK

کنید.۴ کنترل  جرقه را 

کنید. کویل جرقه  را متصل  کانکتور   .a
کنید. b. شمع را به وایر متصل ساخته و شمع را به بدنه وصل 

کنید. کنترل  c. موتور را برای فقط ۲ ثانیه استارت بزنید و جرقه را 

به مرحله ۶ بروید.

کنید.۵ کنترل  کمپرس سیلندر بدون احتراق را 

کنید. گیری  کمپرس سیلندر بدون احتراق را اندازه   .a

کم کنترل کنید . موتور  را  از  جهت  دلیل کاهش فشار  ترا ایراد دارد

OK ایراد دارد
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انژکتور، فیلر سوپاپ های سیلندر بدون احتراق، سیستم هوای ورودی، فشار سوخت، و غیره  را کنترل کنید. OK

کنید.۶ کنترل  کارکرد مناسب  جرقه سیلندر بدون احتراق را با یک شمع دارای 

کند تعویض نمایید. کار می  که خوب  a. شمع را با شمعی 
b. تست جرقه را انجام دهید.

کویل جرقه را متصل نمایید. کانکتور        •
کرده و شمع را به بدنه اتصال دهید.  •     شمع را به وایر شمع وصل 

کمتر از ۳ ثانیه استارت بزنید و جرقه را بررسی نمایید. •     موتور را 

شمع  را عوض کنید. OK

ایراد دارد

کنید.۷ کنترل  کویل جرقه  را 

کنید. کنترل  کویل را  a. مقاومت سیم پیچ اولیه 

شرط استاندارد )Ω( شرطاتصال مولتی  متر

ترمینال   ۱ 
ترمینال ۲

در دمای معمول
(5 ± 25˚c( ۰.9 ۰.۷ تا

کنید. کنترل  کویل را  b. مقاومت سیم پیچ ثانویه 

شرط استاندارد )KΩ(  شرطاتصال مولتی  متر

9.۶8 تا ۱۲.۳۲در دمای معمول ترمینال ولتاژ  باال

کویل  را  تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور پدال 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کویل جرقه  شماره ۲  کانکتور  E – 022و  کویل جرقه  شماره ۱   .b

کنید )فلش( کانکتور E – 023  را قطع 
کنید. کنترل  کویل جرقه را  کانکتورهای   .c

کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

ایراد دارد

کنید۳ کنترل  که عدم احتراق دارد را  شمع جرقه سیلندری 

کنید.  که عدم احتراق دارد را باز  a. شمع سیلندری 
کنید. کنترل  b. شمع را از جهت سوختگی، خراش برداشتن و یا داشتن رسوب 

کنید. کنترل  c. فاصله دهانه شمع ها را 
معموال : ۰/9 تا ۰/8 میلیمتر است.

شمع  ها  را تمیز  یا تعویض کنید. OK

کنید.۴ کنترل  جرقه را 

کنید. کویل جرقه  را متصل  کانکتور   .a
کنید. b. شمع را به وایر متصل ساخته و شمع را به بدنه وصل 

کنید. کنترل  c. موتور را برای فقط ۲ ثانیه استارت بزنید و جرقه را 

به مرحله ۶ بروید.

کنید.۵ کنترل  کمپرس سیلندر بدون احتراق را 

کنید. گیری  کمپرس سیلندر بدون احتراق را اندازه   .a

کم کنترل کنید . موتور  را  از  جهت  دلیل کاهش فشار  ترا ایراد دارد

OK ایراد دارد
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دســته ســیم و یــا کانکتــور را تعویض نماییــد )کویل جرقه  
–  جعبــه رلــه و  فیــوز محفظــه موتور( ایراد دارد

OK

کنید.۱۰ کنترل  مدار سیستم جرقه  را 

a . سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور  E – 018 ECM را قطع   . b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کویل جرقه و  کانکتور  c. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-022 (2( - E-018 (100(متصلدائم

E-022 (2( - E-018 (99(متصلدائم

شرط شرطاتصال مولتی متر
استاندارد  

قطعدائم)E-022 (2 یا  )E-018 (100- بدنه

قطعدائم)E-022 (2 یا )E-018 (100 – مثبت باتری

قطعدائم )E-022 (2یا )E-018 (99 – بدنه

قطعدائم)E-022 (2 یا  )E-018 (99– مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

کانکتــور را تعویــض و یــا تعمیــر نماییــد  دســته ســیم و یــا 
(ECM –  کویــل جرقــه( ایراد دارد

کنید.۱۱ کنترل  کدهای خطا را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G  استفاده 
کدهای خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان ,DTC P0300-21, P0301 – 21, P0302 – 21, P0303 – 21  یا  P304 – 21 وجود دارند یا خیر؟  کنید  کنترل   .c
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کنید.8 کنترل  کویل جرقه را  ولتاژ منبع تغذیه 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کویل جرقه  و بدنه را  کانکتور  b. ولتاژ بین ترمینال های 

به مرحله ۱۰ بروید. OK

ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-022 (1(, E-023 (1( - E-016 (A8(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-022 (1(, E-023 (1 یا  )E-016 (A8- بدنه

مثبــت   –  E-016 (A8( یــا   E-022 (1(, E-023 (1(
باتــری

قطع  دائم

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید.9 کنترل  کویل را  مدار منبع تغذیه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. فیوز EF31 رله اصلی را 
کنید. کنترل  کویل و جعبه فیوز موتور را  کانکتور  c. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز )E – 022(1   -بدنه 

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E – 023(1 -بدنه 
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دســته ســیم و یــا کانکتــور را تعویض نماییــد )کویل جرقه  
–  جعبــه رلــه و  فیــوز محفظــه موتور( ایراد دارد

OK

کنید.۱۰ کنترل  مدار سیستم جرقه  را 

a . سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور  E – 018 ECM را قطع   . b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کویل جرقه و  کانکتور  c. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-022 (2( - E-018 (100(متصلدائم

E-022 (2( - E-018 (99(متصلدائم

شرط شرطاتصال مولتی متر
استاندارد  

قطعدائم)E-022 (2 یا  )E-018 (100- بدنه

قطعدائم)E-022 (2 یا )E-018 (100 – مثبت باتری

قطعدائم )E-022 (2یا )E-018 (99 – بدنه

قطعدائم)E-022 (2 یا  )E-018 (99– مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

کانکتــور را تعویــض و یــا تعمیــر نماییــد  دســته ســیم و یــا 
(ECM –  کویــل جرقــه( ایراد دارد

کنید.۱۱ کنترل  کدهای خطا را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. کرده، اندازه  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G  استفاده 
کدهای خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان ,DTC P0300-21, P0301 – 21, P0302 – 21, P0303 – 21  یا  P304 – 21 وجود دارند یا خیر؟  کنید  کنترل   .c
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کنید.8 کنترل  کویل جرقه را  ولتاژ منبع تغذیه 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کویل جرقه  و بدنه را  کانکتور  b. ولتاژ بین ترمینال های 

به مرحله ۱۰ بروید. OK

ایراد دارد

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-022 (1(, E-023 (1( - E-016 (A8(متصلدائم

شرط استاندارد  شرطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-022 (1(, E-023 (1 یا  )E-016 (A8- بدنه

مثبــت   –  E-016 (A8( یــا   E-022 (1(, E-023 (1(
باتــری

قطع  دائم

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید.9 کنترل  کویل را  مدار منبع تغذیه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. فیوز EF31 رله اصلی را 
کنید. کنترل  کویل و جعبه فیوز موتور را  کانکتور  c. دسته سیم بین 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز )E – 022(1   -بدنه 

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E – 023(1 -بدنه 
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DTCP0322 - 00EPM - خطای  سیگنال میل لنگ 
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ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

223

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

DTCP0322 - 00EPM - خطای  سیگنال میل لنگ 
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ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

225

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کل موج معمول سیگنال سنسور دور موتور 

اوسیلوسکوپ

ایراد دارد
به مرحله 9  بروید. OK

کانکتور سنسور دور  موتور را بازکنید.  .a
کــه آیــا آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات  کنیــد  کنتــرل و تمیــز نماییــد  و بررســی  کانکتــور سنســور دور  موتــور و محــل نصــب آن را   .b

که باعث ایجاد سیگنال اشتباه می باشد، وجود دارد یا خیر؟   اضافی را 

OK

کنید.۳ کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور سنسور دور  موتور E – 020 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را   .c

کانکتور سنسور دور  موتور را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید۴ کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را  نصب 

کرده و یا تعویض نمایید. سنسور دور  موتور را تمیز  ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  مقاومت سنسور دور  موتور را 

کنید. کنترل  a. مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور دور  موتور را 
مقاومت معمول % 1200Ω ± 20)در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد( 

کنید. کنترل  سنسور دور  موتور را  ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0322 - 00- EPM کارخطای  سیگنال میل لنگ سوئیچ باز  و موتور در حال 

• سنسور دور موتور
• رینگ دندانه دار فالیویل

کانکتور • دسته سیم یا 
 	ECM

کنید. کنید، موتور را استارت زده و شکل موج سیگنال سنسور دور موتور را با اسیلوسکوپ مشاهده  a. سوئیچ جرقه را باز 

OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور دور موتور را 
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کل موج معمول سیگنال سنسور دور موتور 

اوسیلوسکوپ

ایراد دارد
به مرحله 9  بروید. OK

کانکتور سنسور دور  موتور را بازکنید.  .a
کــه آیــا آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات  کنیــد  کنتــرل و تمیــز نماییــد  و بررســی  کانکتــور سنســور دور  موتــور و محــل نصــب آن را   .b

که باعث ایجاد سیگنال اشتباه می باشد، وجود دارد یا خیر؟   اضافی را 

OK

کنید.۳ کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور سنسور دور  موتور E – 020 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را   .c

کانکتور سنسور دور  موتور را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید۴ کنترل  کانکتور سنسور دور  موتور را  نصب 

کرده و یا تعویض نمایید. سنسور دور  موتور را تمیز  ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  مقاومت سنسور دور  موتور را 

کنید. کنترل  a. مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور دور  موتور را 
مقاومت معمول % 1200Ω ± 20)در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد( 

کنید. کنترل  سنسور دور  موتور را  ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0322 - 00- EPM کارخطای  سیگنال میل لنگ سوئیچ باز  و موتور در حال 

• سنسور دور موتور
• رینگ دندانه دار فالیویل

کانکتور • دسته سیم یا 
 	ECM

کنید. کنید، موتور را استارت زده و شکل موج سیگنال سنسور دور موتور را با اسیلوسکوپ مشاهده  a. سوئیچ جرقه را باز 

OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور دور موتور را 
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OK

کنید8 کنترل  حلقه دندانه دار فالیویل را 

کــه باعــث نادرســت شــدن ســیگنال سنســور دور  خ دندانــه دار فالیویــل را بــرای آســیب دیدگــی یــا وجــود ذرات خارجــی  a. میــل لنــگ را چرخانــده و میــل لنــگ و چــر
کنتــرل نماییــد.  موتــور مــی شــود را 

کنید. در صورت لزوم فالیویل  را تعویض نمایید. ک  ک ها را از حلقه دندانه دار فالیویل  پا گرد و خا آلودگی ها و  ایراد دارد

OK

کنید.9 کنترل  کدهای خطاها را 

کدهای خطای ECM را بخوانید.  کرده،  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان DTC P0322-00 وجود دارند یا خیر؟  کنید  کنترل   .c

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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ایراد دارد

OK

OK

کنید.۶ کنترل   مدار سنسور دور  موتور را 

کنید. کانکتور  E – 018 ECM را قطع   .a
کانکتــور ــور و ترمینــال هــای  کانکتــور سنســور دور  موت b. دســته ســیم بیــن  ترمینــال هــای 

کنیــد. کنتــرل  ECM را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-020 (2( - E-018 (96(متصلدائم

E-020 (1( - E-018 (97(متصلدائم

شرط شرطاتصال مولتی متر
استاندارد  

قطعدائم)E-020 (2 یا)E-018 (96  بدنه

قطعدائم)E-020 (2 یا  )E-018 (96مثبت باتری

قطعدائم)E-020 (1 یا  )E-018 (96بدنه

قطعدائم)E-020 (1 یا)E-018 (96  مثبت باتری 

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید و شکل موج سیگنال را مشاهده نمایید.۷   سنسور دور موتور سالم را نصب 

a. سنسور دور  موتور سالم را نصب نمایید.
کانکتور سنسور دور موتور را متصل نمایید.  .b

کرده و شکل موج سیگنال سنسور دور  موتور را با اسیلوسکوپ  مشاهده نمایید. c. خودرو را روشن 

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد
کانکتور را تعویض نمایید )سنســور دور  موتور  دســته ســیم و یا 

 (ECM –
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OK

کنید8 کنترل  حلقه دندانه دار فالیویل را 

کــه باعــث نادرســت شــدن ســیگنال سنســور دور  خ دندانــه دار فالیویــل را بــرای آســیب دیدگــی یــا وجــود ذرات خارجــی  a. میــل لنــگ را چرخانــده و میــل لنــگ و چــر
کنتــرل نماییــد.  موتــور مــی شــود را 

کنید. در صورت لزوم فالیویل  را تعویض نمایید. ک  ک ها را از حلقه دندانه دار فالیویل  پا گرد و خا آلودگی ها و  ایراد دارد

OK

کنید.9 کنترل  کدهای خطاها را 

کدهای خطای ECM را بخوانید.  کرده،  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان DTC P0322-00 وجود دارند یا خیر؟  کنید  کنترل   .c

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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ایراد دارد

OK

OK

کنید.۶ کنترل   مدار سنسور دور  موتور را 

کنید. کانکتور  E – 018 ECM را قطع   .a
کانکتــور ــور و ترمینــال هــای  کانکتــور سنســور دور  موت b. دســته ســیم بیــن  ترمینــال هــای 

کنیــد. کنتــرل  ECM را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

E-020 (2( - E-018 (96(متصلدائم

E-020 (1( - E-018 (97(متصلدائم

شرط شرطاتصال مولتی متر
استاندارد  

قطعدائم)E-020 (2 یا)E-018 (96  بدنه

قطعدائم)E-020 (2 یا  )E-018 (96مثبت باتری

قطعدائم)E-020 (1 یا  )E-018 (96بدنه

قطعدائم)E-020 (1 یا)E-018 (96  مثبت باتری 

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

کنید و شکل موج سیگنال را مشاهده نمایید.۷   سنسور دور موتور سالم را نصب 

a. سنسور دور  موتور سالم را نصب نمایید.
کانکتور سنسور دور موتور را متصل نمایید.  .b

کرده و شکل موج سیگنال سنسور دور  موتور را با اسیلوسکوپ  مشاهده نمایید. c. خودرو را روشن 

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد
کانکتور را تعویض نمایید )سنســور دور  موتور  دســته ســیم و یا 

 (ECM –
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0327 – 16۱ کم، حلقه سنسور ضربه ولتاژ ورودی 
موتور روشن

• سنسور ضربه 
کانکتور • دسته سیم یا 

 	ECM P0328 - 17۲ ولتاژ  ورودی زیاد، حلقه سنسور ضربه

کنید. کنترل   a. کانکتور  E – 008 سنسور ضربه را 

کنید.  کنترل   b. کانکتور سنسور ضربه را 

OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال به بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر  و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور ضربه را 

OK
کانکتور  را  تعمیر  کنید. ایراد دارد
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کم، مدار سنسور ضربه P0327 – 16۱کد خطا ورودی 

ورودی زیاد، مدار سنسور ضربه P0328 - 17 ۲کد خطا
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0327 – 16۱ کم، حلقه سنسور ضربه ولتاژ ورودی 
موتور روشن

• سنسور ضربه 
کانکتور • دسته سیم یا 

 	ECM P0328 - 17۲ ولتاژ  ورودی زیاد، حلقه سنسور ضربه

کنید. کنترل   a. کانکتور  E – 008 سنسور ضربه را 

کنید.  کنترل   b. کانکتور سنسور ضربه را 

OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال به بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر  و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور سنسور ضربه را 

OK
کانکتور  را  تعمیر  کنید. ایراد دارد
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کم، مدار سنسور ضربه P0327 – 16۱کد خطا ورودی 

ورودی زیاد، مدار سنسور ضربه P0328 - 17 ۲کد خطا
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a. سنسور ضربه را نصب نمایید.
ک سنسور سنسور ضربه ضرباتی را با یک چکش پالستیکی  وارد نموده و میزان ولتاژ  دو ترمینال b. به آرامی به اطراف نا

 سنسور را با مولتی متر  اندازه بگیرید.  

کنید.۶ کنترل  سیگنال سنسور ضربه را 

OK

سنسور ضربه را  تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطای ECM را بخوانید. کرده، و  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطاها مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان خطاهای  P0327-16 و یا  P0328 - 17 وجود دارند.  کنید  کنترل   .c

کنید.۷ کنترل  کدهای خطاها را 

OK

ECM را جایگزین نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید۳ کنترل  مدار سیگنال سنسور ضربه را 

کنید کانکتور دسته سیم  E – 018 ECM را قطع   .a
کانکتور های  E - 008 و E – 018سالم باشند  که دسته سیم بین  ترمینال های  کنید  کنترل   .b

 (ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید)سنسور ضربه ایراد دارد

شرط استاندارداتصال مولتی متر

E-018 (90( - E-008 (1(متصل

E-018 (89( - E-008 (2(متصل

شرط استاندارد  اتصال مولتی متر

قطع)E-018 (90 یا )E-008 (1 - بدنه

قطع  )E-018 (90 یا )E-008 (1 – مثبت باتری

قطع)89( E-018 یا )E-008 )2 - بدنه

قطع  )89( E-018 یا )E-008 (2 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

OK
سنسور ضربه یا محل نصب آنرا تمیز کرده و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  نصب سنسور ضربه را 

کنید. a. سنسور ضربه را باز 
کــه علــت ایجــاد ســیگنال  کــه آیــا آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات اضافــی  کنیــد  کــرده و تمیــز نماییــد  و بررســی  کنتــرل  b. سنســور ضربــه و محــل نصــب آنــرا 

اشــتباه مــی باشــد، وجــود دارد یــا خیــر؟ 

OK
سنسور ضربه را تعویض  نمایید. ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  مقاومت سنسور ضربه را 

کنید. کنترل   a. مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور ضربه را 

مقاومت معمول باالی ۱ مگا اهم می باشد )در دمای معمولی (
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a. سنسور ضربه را نصب نمایید.
ک سنسور سنسور ضربه ضرباتی را با یک چکش پالستیکی  وارد نموده و میزان ولتاژ  دو ترمینال b. به آرامی به اطراف نا

 سنسور را با مولتی متر  اندازه بگیرید.  

کنید.۶ کنترل  سیگنال سنسور ضربه را 

OK

سنسور ضربه را  تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطای ECM را بخوانید. کرده، و  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطاها مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان خطاهای  P0327-16 و یا  P0328 - 17 وجود دارند.  کنید  کنترل   .c

کنید.۷ کنترل  کدهای خطاها را 

OK

ECM را جایگزین نمایید. ایراد دارد

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید۳ کنترل  مدار سیگنال سنسور ضربه را 

کنید کانکتور دسته سیم  E – 018 ECM را قطع   .a
کانکتور های  E - 008 و E – 018سالم باشند  که دسته سیم بین  ترمینال های  کنید  کنترل   .b

 (ECM – دسته سیم یا کانکتور را تعویض نمایید)سنسور ضربه ایراد دارد

شرط استاندارداتصال مولتی متر

E-018 (90( - E-008 (1(متصل

E-018 (89( - E-008 (2(متصل

شرط استاندارد  اتصال مولتی متر

قطع)E-018 (90 یا )E-008 (1 - بدنه

قطع  )E-018 (90 یا )E-008 (1 – مثبت باتری

قطع)89( E-018 یا )E-008 )2 - بدنه

قطع  )89( E-018 یا )E-008 (2 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

OK

OK
سنسور ضربه یا محل نصب آنرا تمیز کرده و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  نصب سنسور ضربه را 

کنید. a. سنسور ضربه را باز 
کــه علــت ایجــاد ســیگنال  کــه آیــا آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات اضافــی  کنیــد  کــرده و تمیــز نماییــد  و بررســی  کنتــرل  b. سنســور ضربــه و محــل نصــب آنــرا 

اشــتباه مــی باشــد، وجــود دارد یــا خیــر؟ 

OK
سنسور ضربه را تعویض  نمایید. ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  مقاومت سنسور ضربه را 

کنید. کنترل   a. مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور ضربه را 

مقاومت معمول باالی ۱ مگا اهم می باشد )در دمای معمولی (
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 سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )خروجی(

 سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )ورودی(
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خطای  سیگنال میل سوپاپ P0341 – 00  EPM - ۱کد خطا

خطای  سیگنال میل سوپاپ P0346 - 00  EPM - ۲کد خطا

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

233

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

 سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )خروجی(

 سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )ورودی(
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کرده  و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت  میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ  مشاهده نمایید. a. موتور را روشن 

کنید.۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

شکل موج معمول 

اسیلوسکوپ

 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ E - 019 و E – 014 را قطع   . b

کنید. کنترل  کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ را   .c

کنید.۳ کنترل  کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

OK
کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ را تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

ایراد داردبه مرحله ۱۰ بروید.  OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال به بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0341 – 00EPM - ۱ خطای  سیگنال میل بادامک

موتور روشن

• سنسور موقعیت  میل سوپاپ )ورودی(
• سنسور موقعیت  میل سوپاپ )خروجی(

• میل سوپاپ
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM •

P0346 - 00EPM - ۲ خطای  سیگنال میل بادامک
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کرده  و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت  میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ  مشاهده نمایید. a. موتور را روشن 

کنید.۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

شکل موج معمول 

اسیلوسکوپ

 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ E - 019 و E – 014 را قطع   . b

کنید. کنترل  کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ را   .c

کنید.۳ کنترل  کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

OK
کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ را تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

ایراد داردبه مرحله ۱۰ بروید.  OK
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OK

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

 a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل   b. اتصال به بدنه E-015, B-017, ECM را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0341 – 00EPM - ۱ خطای  سیگنال میل بادامک

موتور روشن

• سنسور موقعیت  میل سوپاپ )ورودی(
• سنسور موقعیت  میل سوپاپ )خروجی(

• میل سوپاپ
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM •

P0346 - 00EPM - ۲ خطای  سیگنال میل بادامک
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کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید کانکتور E – 018 ECM را قطع   .b

کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ c. دسته سیم بین  ترمینال های 
کنید.  کنترل  کانکتورECM را   و ترمینال های 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

 )ECM –   دسته سیم و یا کانکتور را تعویض نمایید )سنسور موقعیت  میل سوپاپ

ECM  را تعویض نمایید. 

ایراد دارد

شرط استانداردشرط اتصال مولتی  متر

E-014 (3( - E-018 (98( متصل   دائم

E-019 (3( - E-018 (98(  متصل  دائم

شرط استانداردشرط اتصال مولتی  متر 

متصل   دائم   )E-014 (3(, E-019 (3 یا )E-018 (98 -بدنه

قطع  دائم  )E-014 (3(, E-019 (3 یا )E-018 (98 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

OK
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ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را باز نمایید.
کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ  b. ولتاژ بین ترمینال ۳ 

کنید. کنترل   E – 019 و E – 014 و بدنه  را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

متصلدائم)E-014 (3  یا )E-019 (3 - بدنه

به مرحله ۶  بروید.  OK
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کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید کانکتور E – 018 ECM را قطع   .b

کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ c. دسته سیم بین  ترمینال های 
کنید.  کنترل  کانکتورECM را   و ترمینال های 

کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

 )ECM –   دسته سیم و یا کانکتور را تعویض نمایید )سنسور موقعیت  میل سوپاپ

ECM  را تعویض نمایید. 

ایراد دارد

شرط استانداردشرط اتصال مولتی  متر

E-014 (3( - E-018 (98( متصل   دائم

E-019 (3( - E-018 (98(  متصل  دائم

شرط استانداردشرط اتصال مولتی  متر 

متصل   دائم   )E-014 (3(, E-019 (3 یا )E-018 (98 -بدنه

قطع  دائم  )E-014 (3(, E-019 (3 یا )E-018 (98 – مثبت باتری

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

OK
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ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را باز نمایید.
کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ  b. ولتاژ بین ترمینال ۳ 

کنید. کنترل   E – 019 و E – 014 و بدنه  را 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر

متصلدائم)E-014 (3  یا )E-019 (3 - بدنه

به مرحله ۶  بروید.  OK

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

239

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۷ کنترل  سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

a. سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید. 
کــه علــت  کــرده و تمیــز نماییــد و آن را از جهــت آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات اضافــی  کنتــرل  b. سنســور موقعیــت میــل ســوپاپ و محــل نصــب آن را 

کنیــد.  کنتــرل  ایجــاد ســیگنال نادرســت مــی باشــد 

کنید.8 کنترل  چرخدنده میل سوپاپ را 

کنید.  کنترل  a. چرخدنده میل سوپاپ را از نظر آسیب دیدگی و یا وجود موارد خارجی 

سنسور موقعیت  میل سوپاپ سالم را نصب نمایید و شکل موج سیگنال را مشاهده نمایید.9

a. یک سنسور موقعیت  میل سوپاپ سالم نصب نمایید.
کانکتور سنسور میل سوپاپ را نصب  نمایید.  .b

کرده و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. c . موتور را روشن 

کنید.۱۰ کنترل  کد خطاها را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان DTC P0341-00  و یا P0346 - 00 وجود دارند یا خیر؟  کنید  c. کنترل 

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

سنسور موقعیت میل سوپاپ  را تعویض کرده و محل نصب آن را تمیز نمایید.

OK

ایراد دارد

 آلودگی و مواد زائد را جدا کرده، و چرخدنده میل سوپاپ را تمیز کنید و یا  
در صورت نیاز  چرخدنده میل سوپاپ را  تعویض نمایید. 

سنسور موقعیت  میل سوپاپ را تعویض نمایید.

OK

OK

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۶ کنترل  مدار اتصال بدنه و مدار سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید. کنترل  کانکتورECM را  کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ و ترمینال های  a. دسته سیم بین  ترمینال های 
کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

)ECM – دسته سیم و یا کانکتور را تعویض نمایید )سنسور موقعیت  میل سوپاپ

OK

ایراد دارد

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

وضعیت شرایط  ارتباط مولتی متر

وصل  دائم    E-014 (2( - E-018 (93(

وصل  دائم   E-019 (2( - E-018 (105(

وصل دائم   E-014 (1(, E-019 (1( - E-018 (95(

وضعیتشرط اتصال مولتی  متر 

قطع  دائم )E-014 (2 یا )E-018 (93 - بدنه

قطع  دائم )E-014 (2 یا )E-018 (93 – مثبت باتری

قطع  دائم )E-019 (2 یا )E-018 (105 - بدنه

قطع  دائم )E-019 (2 یا )E-018 (105 - مثبت باتری

قطع  دائم )E-014 (1(, E-019 (1 یا )E-018 (95  - بدنه

مثبــت   -  E-018 (95( یــا   E-014 (1(, E-019 (1(
باتــری

قطع  دائم 
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کنید.۷ کنترل  سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

a. سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید. 
کــه علــت  کــرده و تمیــز نماییــد و آن را از جهــت آســیب دیدگــی، مــوارد خارجــی و یــا حــرکات اضافــی  کنتــرل  b. سنســور موقعیــت میــل ســوپاپ و محــل نصــب آن را 

کنیــد.  کنتــرل  ایجــاد ســیگنال نادرســت مــی باشــد 

کنید.8 کنترل  چرخدنده میل سوپاپ را 

کنید.  کنترل  a. چرخدنده میل سوپاپ را از نظر آسیب دیدگی و یا وجود موارد خارجی 

سنسور موقعیت  میل سوپاپ سالم را نصب نمایید و شکل موج سیگنال را مشاهده نمایید.9

a. یک سنسور موقعیت  میل سوپاپ سالم نصب نمایید.
کانکتور سنسور میل سوپاپ را نصب  نمایید.  .b

کرده و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. c . موتور را روشن 

کنید.۱۰ کنترل  کد خطاها را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب  X – 431 3G استفاده 
کد خطا مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

که آیا همچنان DTC P0341-00  و یا P0346 - 00 وجود دارند یا خیر؟  کنید  c. کنترل 

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

سنسور موقعیت میل سوپاپ  را تعویض کرده و محل نصب آن را تمیز نمایید.

OK

ایراد دارد

 آلودگی و مواد زائد را جدا کرده، و چرخدنده میل سوپاپ را تمیز کنید و یا  
در صورت نیاز  چرخدنده میل سوپاپ را  تعویض نمایید. 

سنسور موقعیت  میل سوپاپ را تعویض نمایید.

OK

OK

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۶ کنترل  مدار اتصال بدنه و مدار سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید. کنترل  کانکتورECM را  کانکتور سنسور موقعیت  میل سوپاپ و ترمینال های  a. دسته سیم بین  ترمینال های 
کنید. کنترل  قطع بودن مدار را 

)ECM – دسته سیم و یا کانکتور را تعویض نمایید )سنسور موقعیت  میل سوپاپ

OK

ایراد دارد

کنید. وجود اتصالی را بررسی 

وضعیت شرایط  ارتباط مولتی متر

وصل  دائم    E-014 (2( - E-018 (93(

وصل  دائم   E-019 (2( - E-018 (105(

وصل دائم   E-014 (1(, E-019 (1( - E-018 (95(

وضعیتشرط اتصال مولتی  متر 

قطع  دائم )E-014 (2 یا )E-018 (93 - بدنه

قطع  دائم )E-014 (2 یا )E-018 (93 – مثبت باتری

قطع  دائم )E-019 (2 یا )E-018 (105 - بدنه

قطع  دائم )E-019 (2 یا )E-018 (105 - مثبت باتری

قطع  دائم )E-014 (1(, E-019 (1 یا )E-018 (95  - بدنه

مثبــت   -  E-018 (95( یــا   E-014 (1(, E-019 (1(
باتــری

قطع  دائم 
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داده ها را بخوانید.۲

a. داده ها را با استفاده از دستگاه عیب یاب  بخوانید.
کنید. کنترل  b. داده ها زیر را 

کنید.۳ کنترل  گزوز را  سیستم ا

کنید. a. موتور را روشن 
کنید. کنترل  گزوز را از جهت نشتی  b. سیستم ا

کنید.۴ کنترل  کسیژن پایین را  سنسور ا

که ایراد داشته باشد به مراحل دور آرام )OK(آیتم در صورتی 
زیر بروید

کسیژن باال Aنوسان سریع بین ۰/۱ تا ۰/9ولتولتاژ سنسور ا

کسیژن پایین Bنوسانات مالیم در حدود ۰.۴۵ ولت می باشندولتاژ سنسور ا

Cدر حدود ۲/۱۵ میلی ثانیه متوسط عرض پالس تزریق سوخت

کسیژن باال را تعویض نمایید. A. سنسور ا
کنید.                                                کنترل  C. انژکتور ، فشار بنزین ، و سایر علل ایجاد عرض پالس انژکتور  غیر  را 

گزوز و موارد مرتبط با آن را تعویض و یا تعمیر نمایید. اجزای سیستم ا

مبدل کاتالیستی کاتالیزور  را تعویض نموده و به مرحله ۵ بروید. 

سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

B

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴0

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

۱) DTC P0420 – 00کنید )عالوه بر کنترل  کد خطا ها را  هرگونه خروجی دیگر 

کانکتور عیب یابی )کد خطا( متصل سازید. a. دستگاه عیب یاب X – 431 3G را به 
کد را انتخاب نمایید.  گرم شود، و به دمای معمول خود برسد، و سپس خواندن  b. سوئیچ را باز نمایید، موتور را استارت زده تا 

کاتالیست P0420 - 00کد خطا عملکرد نامطلوب 

DTCکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0420 - 00کاتالیست موتور روشنعملکرد نامطلوب 

کاتالیکی سه منظوره • مبدل 
گزوز • نشت در سیستم ا

کسیژن باال • سنسور ا
کسیژن پایین • سنسور ا

ECM •

    

رویه عیب یابی

به مراحل زیر برویدنمایش )کد خطا خروجی(

P0420-00A

کدهای خطا DTC P0420-00B و سایر 

A کد خطا بروید.  B به چارت 
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2۴1

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

داده ها را بخوانید.۲

a. داده ها را با استفاده از دستگاه عیب یاب  بخوانید.
کنید. کنترل  b. داده ها زیر را 

کنید.۳ کنترل  گزوز را  سیستم ا

کنید. a. موتور را روشن 
کنید. کنترل  گزوز را از جهت نشتی  b. سیستم ا

کنید.۴ کنترل  کسیژن پایین را  سنسور ا

که ایراد داشته باشد به مراحل دور آرام )OK(آیتم در صورتی 
زیر بروید

کسیژن باال Aنوسان سریع بین ۰/۱ تا ۰/9ولتولتاژ سنسور ا

کسیژن پایین Bنوسانات مالیم در حدود ۰.۴۵ ولت می باشندولتاژ سنسور ا

Cدر حدود ۲/۱۵ میلی ثانیه متوسط عرض پالس تزریق سوخت

کسیژن باال را تعویض نمایید. A. سنسور ا
کنید.                                                کنترل  C. انژکتور ، فشار بنزین ، و سایر علل ایجاد عرض پالس انژکتور  غیر  را 

گزوز و موارد مرتبط با آن را تعویض و یا تعمیر نمایید. اجزای سیستم ا

مبدل کاتالیستی کاتالیزور  را تعویض نموده و به مرحله ۵ بروید. 

سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

B

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴0

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

۱) DTC P0420 – 00کنید )عالوه بر کنترل  کد خطا ها را  هرگونه خروجی دیگر 

کانکتور عیب یابی )کد خطا( متصل سازید. a. دستگاه عیب یاب X – 431 3G را به 
کد را انتخاب نمایید.  گرم شود، و به دمای معمول خود برسد، و سپس خواندن  b. سوئیچ را باز نمایید، موتور را استارت زده تا 

کاتالیست P0420 - 00کد خطا عملکرد نامطلوب 

DTCکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالیشرط تشخیص 

P0420 - 00کاتالیست موتور روشنعملکرد نامطلوب 

کاتالیکی سه منظوره • مبدل 
گزوز • نشت در سیستم ا

کسیژن باال • سنسور ا
کسیژن پایین • سنسور ا

ECM •

    

رویه عیب یابی

به مراحل زیر برویدنمایش )کد خطا خروجی(

P0420-00A

کدهای خطا DTC P0420-00B و سایر 

A کد خطا بروید.  B به چارت 
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2۴3

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنیسترP0444 – 13کد خطا آالیندگی تبخیری، قطع بودن مدار شیر برقی 

کنیسترP0458 – 16کد خطا آالیندگی تبخیری، ولتاژپایین مدار شیر برقی 

کنیسترP0459 - 17کد خطا آالیندگی تبخیری، ولتاژ باالی مدار شیر برقی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴2

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۵ کنترل  کد خطاها را 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطاها مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کد خطای P0420-00 وجود دارد یا خیر؟  که آیا همچنان  کنید  کنترل   .c

ECM  را تعویض نمایید.

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

OK

ایراد دارد
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2۴3

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنیسترP0444 – 13کد خطا آالیندگی تبخیری، قطع بودن مدار شیر برقی 

کنیسترP0458 – 16کد خطا آالیندگی تبخیری، ولتاژپایین مدار شیر برقی 

کنیسترP0459 - 17کد خطا آالیندگی تبخیری، ولتاژ باالی مدار شیر برقی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴2

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۵ کنترل  کد خطاها را 

کد خطا ECM را بخوانید. کرده،  a. از دستگاه عیب یاب X – 431 3G استفاده 
کد خطاها مراجعه نمایید. b. به رویه تایید 

کد خطای P0420-00 وجود دارد یا خیر؟  که آیا همچنان  کنید  کنترل   .c

ECM  را تعویض نمایید.

کند،  کار می  سیستم بصورت معمول 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

OK

ایراد دارد
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2۴5

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرط عیب یاب   کد خطا تعریف  کد خطا

کنیستر شیر برقی 
کانکتور دسته سیم یا 

ECM

موتور روشن  کنیستر آالیندگی تبخیری، قطع بودن مدار شیر برقی  P0444-13

کنیستر آالیندگی تبخیری، ولتاژ پایین مدار شیر برقی  P0458-16

آالیندگی تبخیری، ولتاژ باالی مدار شیر برقی کنیستر P0459-17

رویه عیب یابی

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ، B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید . ایراد دارد

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور
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2۴5

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرط عیب یاب   کد خطا تعریف  کد خطا

کنیستر شیر برقی 
کانکتور دسته سیم یا 

ECM

موتور روشن  کنیستر آالیندگی تبخیری، قطع بودن مدار شیر برقی  P0444-13

کنیستر آالیندگی تبخیری، ولتاژ پایین مدار شیر برقی  P0458-16

آالیندگی تبخیری، ولتاژ باالی مدار شیر برقی کنیستر P0459-17

رویه عیب یابی

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ، B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید . ایراد دارد

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور
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2۴7

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. فیوز EF34 و رله ی اصلی را 

کنید. c. کانکتور E – 016 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را قطع 
کنید. کنترل  کنیستر و جعبه رله فیوز محفظه موتور را  d. دسته سیم بین شیر برقی 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006 (1( – E-017 (A10(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006 (1( OR E-017 (A10(-
BODY GROUND

قطع دائم

E-006 (1( OR E-017 (A10(-BAT-
TERY POSITIVE

قطع دائم

کنیستر( کنید. ) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – شیر برقی  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  کنیستر را  مدار منبع تغذیه شیر برقی 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴6

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید. کیسنتر E-006 را قطع  کانکتور شیر برقی   .a
که با فلش نشان دادیم( )همانگونه 

کنید. کنترل  کنیستر را  کانکتور شیر برقی   .b

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کابل بدنه را  کنیستر و  کانکتور شیر برقی  b. ولتاژ بین 

کانکتور را تعویض یا تعمیر کنید.

به مرحله ۵ بروید.

ایراد دارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006   (1(  14 – 11سوئیچ باز  بدنه V

OK

کنید.۲ کنترل  کنسیتر را  کانکتور شیر برقی 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه شیر برقی را 
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2۴7

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. فیوز EF34 و رله ی اصلی را 

کنید. c. کانکتور E – 016 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را قطع 
کنید. کنترل  کنیستر و جعبه رله فیوز محفظه موتور را  d. دسته سیم بین شیر برقی 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006 (1( – E-017 (A10(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006 (1( OR E-017 (A10(-
BODY GROUND

قطع دائم

E-006 (1( OR E-017 (A10(-BAT-
TERY POSITIVE

قطع دائم

کنیستر( کنید. ) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – شیر برقی  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  کنیستر را  مدار منبع تغذیه شیر برقی 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴6

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید. کیسنتر E-006 را قطع  کانکتور شیر برقی   .a
که با فلش نشان دادیم( )همانگونه 

کنید. کنترل  کنیستر را  کانکتور شیر برقی   .b

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کابل بدنه را  کنیستر و  کانکتور شیر برقی  b. ولتاژ بین 

کانکتور را تعویض یا تعمیر کنید.

به مرحله ۵ بروید.

ایراد دارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006   (1(  14 – 11سوئیچ باز  بدنه V

OK

کنید.۲ کنترل  کنسیتر را  کانکتور شیر برقی 

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه شیر برقی را 
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2۴9

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

a. با استفاده از تستر عیب یابی ECM               , X-9313G را بخوانید.
کنید. کد خطاها مراجعه  b. به رویه تایید 

کدهای خطای  P0458-16 ,DTC P0444-13  یا P0459-17 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده قسمت جاده 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴8

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید. کانکتور ECM  را قطع   .a
کنید. کنترل  کنیستر و ECM را  b. دسته سیم بین شیر برقی 

کنید. کنترل  کنیستر را  a. مقاومت شیر برقی 

b. با اعمال ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ شیر  باید باز شود و با قطع  جریان برق باید بسته شود.

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006   (1(  متصل  دائم بدنه

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائمE-006 (2( – E-018 (94) بدنه

 E-006 (2( – E-018 (94( BATTERY
POSITIVمثبت باتری

قطع دائم

)ECM – کنیستر کنید. )شیر برقی  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

کنید. کنیستر را تعویض  شیر برقی 

ایراد دارد

ایراد دارد

شرایط استاندراد اتصال مولتی متر

مقاومــت برابــر اســت بــا ۲۶ اهــم   )در ترمینال ۱ – ترمینال ۲
دمــای ۲۰ درجه(

کنید.۵ کنترل  کنیستر را  کنترل شیر برقی  مدار 

کنید.۶ کنترل  کنیستر را  شیر برقی 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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2۴9

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

a. با استفاده از تستر عیب یابی ECM               , X-9313G را بخوانید.
کنید. کد خطاها مراجعه  b. به رویه تایید 

کدهای خطای  P0458-16 ,DTC P0444-13  یا P0459-17 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطای

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده قسمت جاده 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2۴8

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید. کانکتور ECM  را قطع   .a
کنید. کنترل  کنیستر و ECM را  b. دسته سیم بین شیر برقی 

کنید. کنترل  کنیستر را  a. مقاومت شیر برقی 

b. با اعمال ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ شیر  باید باز شود و با قطع  جریان برق باید بسته شود.

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-006   (1(  متصل  دائم بدنه

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائمE-006 (2( – E-018 (94) بدنه

 E-006 (2( – E-018 (94( BATTERY
POSITIVمثبت باتری

قطع دائم

)ECM – کنیستر کنید. )شیر برقی  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

کنید. کنیستر را تعویض  شیر برقی 

ایراد دارد

ایراد دارد

شرایط استاندراد اتصال مولتی متر

مقاومــت برابــر اســت بــا ۲۶ اهــم   )در ترمینال ۱ – ترمینال ۲
دمــای ۲۰ درجه(

کنید.۵ کنترل  کنیستر را  کنترل شیر برقی  مدار 

کنید.۶ کنترل  کنیستر را  شیر برقی 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنترل دریچه تنظیم هوای ورودیP0660 – 13کد خطا قطع بودن مدار 

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودیP0661 – 11کد خطا ولتاژ پایین مدار 

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودیP0662 - 12کد خطا ولتاژ باالی مدار 
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کنترل دریچه تنظیم هوای ورودیP0660 – 13کد خطا قطع بودن مدار 

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودیP0661 – 11کد خطا ولتاژ پایین مدار 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور شیر  ورودی متغیر را 

کنید. )پیکان( کانکتور شیر  ورودی متغیر E-010 VIS را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور شیر  ورودی متغیر )VIS) را   .b

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه شیر ورودی متغیر )VIS) را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور شیر ورودی متغیر VIS با بدنه را    ولتاژ بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-010  (2( سوئیچ باز  بدنهV 14 – 11

به مرحله ۵ بروید.

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرط تشخیص   DTC تعریف DTC

• شیر ورودی متغیر
کانکتور • دسته سیم و 

ECM 	

موتور روشن کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی قطع بودن مدار  P0660-13

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی ولتاژ پایین مدار  P0661-11

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی ولتاژ باالی مدار  P0662-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017, ECM و E – 015 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید. )پیکان( کانکتور شیر  ورودی متغیر E-010 VIS را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور شیر  ورودی متغیر )VIS) را   .b

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه شیر ورودی متغیر )VIS) را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور شیر ورودی متغیر VIS با بدنه را    ولتاژ بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-010  (2( سوئیچ باز  بدنهV 14 – 11

به مرحله ۵ بروید.

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرط تشخیص   DTC تعریف DTC

• شیر ورودی متغیر
کانکتور • دسته سیم و 

ECM 	

موتور روشن کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی قطع بودن مدار  P0660-13

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی ولتاژ پایین مدار  P0661-11

کنترل دریچه تنظیم هوای ورودی ولتاژ باالی مدار  P0662-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 
a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017, ECM و E – 015 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۵ کنترل  کنترل شیر ورودی متغیر VIS را  مدار 

کنید. کانکتور E-018 ECM را قطع   .a
کانکتور شیر ورودی  b. دسته سیم بین ترمینال 

کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  متغیر VIS و ترمینال 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر 

(E-010 (1( – E-018 (70متصل  دائم

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم)E-010 (1( – E-018 (70 – بدنه

قطع دائم)E-010 (1( – E-018 (70 – مثبت باتری

 )   - ECM کنید. )شیر ورودی متغیر کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  شیر ورودی متغیر را 

کنید. کنترل  a.مقاومت شیر ورودی متغیر VIS را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

مقاومت برابر است با ۳۰ اهم در دمای نرمالترمینال ۱ و ۲

b. با اعمال ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ شیر  باید باز شود.
که برق قطع شود باید بسته شود.  و در صورتی 

کنید. شیر ورودی متغیر VIS را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۴ کنترل  مدار منبع تغذیه شیر ورودی متغیر VIS را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. فیوز EF34 و رله اصلی را 

کنید. کانکتور E-017 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .c
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را  کانکتور شیر ورودی متغیر VIS و ترمینال  d. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

(E-010 (2( – E-017 (A10متصل  دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائمE-010 (2) یا E-017 (A10) – بدنه

مثبــت   –  (E-017 (A10 یــا   (E-010 (2

ی تــر با
قطع دائم

) VIS کنید ) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – شیر ورودی متغیر کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۵ کنترل  کنترل شیر ورودی متغیر VIS را  مدار 

کنید. کانکتور E-018 ECM را قطع   .a
کانکتور شیر ورودی  b. دسته سیم بین ترمینال 

کنید.  کنترل  کانکتور ECM را  متغیر VIS و ترمینال 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر 

(E-010 (1( – E-018 (70متصل  دائم

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم)E-010 (1( – E-018 (70 – بدنه

قطع دائم)E-010 (1( – E-018 (70 – مثبت باتری

 )   - ECM کنید. )شیر ورودی متغیر کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید.۶ کنترل  شیر ورودی متغیر را 

کنید. کنترل  a.مقاومت شیر ورودی متغیر VIS را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

مقاومت برابر است با ۳۰ اهم در دمای نرمالترمینال ۱ و ۲

b. با اعمال ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ شیر  باید باز شود.
که برق قطع شود باید بسته شود.  و در صورتی 

کنید. شیر ورودی متغیر VIS را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۴ کنترل  مدار منبع تغذیه شیر ورودی متغیر VIS را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. فیوز EF34 و رله اصلی را 

کنید. کانکتور E-017 جعبه رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .c
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را  کانکتور شیر ورودی متغیر VIS و ترمینال  d. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

(E-010 (2( – E-017 (A10متصل  دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائمE-010 (2) یا E-017 (A10) – بدنه

مثبــت   –  (E-017 (A10 یــا   (E-010 (2

ی تــر با
قطع دائم

) VIS کنید ) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – شیر ورودی متغیر کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنندهP0480 – 13کدخطا کنترل فن ۱ خنک  مدار 

کنندهP0481 – 13کدخطا کنترل فن ۲ خنک  مدار 

کنترل فن P0691 – 11۱کدخطا کم  ولتاژ 

کنترل فن P0692 – 12۱کدخطا ولتاژ زیاد 

کنترل فن P0693 – 11۲کدخطا کم  ولتاژ 

کنترل فن P0694 - 12۲کدخطا ولتاژ زیاد 
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OK

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. a. با استفاده از تستر عیب یابی X-431 36 و 
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P0660-13 و P0661-11 یا P0662-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید آیا  کنترل   .c

کنید.  ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است .
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنندهP0480 – 13کدخطا کنترل فن ۱ خنک  مدار 

کنندهP0481 – 13کدخطا کنترل فن ۲ خنک  مدار 

کنترل فن P0691 – 11۱کدخطا کم  ولتاژ 
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OK

کنید.۷ کنترل  کد خطاها را 

کد خطاهای ECM را بخوانید. a. با استفاده از تستر عیب یابی X-431 36 و 
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P0660-13 و P0661-11 یا P0662-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید آیا  کنترل   .c

کنید.  ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است .
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کننده را  رله فن خنک 

کنید . کند و دور تند را از جعبه فیوز محفظه موتور جدا  a. رله فن دور 
کنید. کنترل  کننده را  b. رله های فن خنک 

کنید. رله را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  کننده را  فیوز فن خنک 

کنید. کننده EF39 و EF38 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  a. فیوزهای فن خنک 
که فیوز در وضعیت نرمال باشد. کنید  کنترل   .b

کنید. فیوز را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کننده را  ولتاژ مدار رله فن خنک 

کنید. کنترل  کننده را  کانکتور رله فن خنک  a. ولتاژ ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱تا۱۴ولتسوئیچ باز )Q-014(L1,L2- بدنه

کنید. کانکتور را  تعویض یا تعمیر  کنید، دسته سیم یا  کنترل  جعبه فیوز محفظه موتور  را  ایراد دارد

OK
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
کننده)رله( کنترل فن خنک  •واحد 

• فیوز
ECM 	

سوئیچ باز

کننده کنترل فن ۱ خنک  مدار  P0480-13

کننده کنترل فن ۲ خنک  ولتاژ  P0481-13

کنترل فن ۱ کم  ولتاژ  P0691-11

کنترل فن ۱ ولتاژ زیاد  P0692-12

کنترل فن ۲ کم  ولتاژ  P0693-11

کنترل فن ۲ ولتاژ زیاد  P0694-12

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

رویه عیب یابی
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کنید.۲ کنترل  کننده را  رله فن خنک 

کنید . کند و دور تند را از جعبه فیوز محفظه موتور جدا  a. رله فن دور 
کنید. کنترل  کننده را  b. رله های فن خنک 

کنید. رله را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  کننده را  فیوز فن خنک 

کنید. کننده EF39 و EF38 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  a. فیوزهای فن خنک 
که فیوز در وضعیت نرمال باشد. کنید  کنترل   .b

کنید. فیوز را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کننده را  ولتاژ مدار رله فن خنک 

کنید. کنترل  کننده را  کانکتور رله فن خنک  a. ولتاژ ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱تا۱۴ولتسوئیچ باز )Q-014(L1,L2- بدنه

کنید. کانکتور را  تعویض یا تعمیر  کنید، دسته سیم یا  کنترل  جعبه فیوز محفظه موتور  را  ایراد دارد

OK
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
کننده)رله( کنترل فن خنک  •واحد 

• فیوز
ECM 	

سوئیچ باز

کننده کنترل فن ۱ خنک  مدار  P0480-13

کننده کنترل فن ۲ خنک  ولتاژ  P0481-13

کنترل فن ۱ کم  ولتاژ  P0691-11

کنترل فن ۱ ولتاژ زیاد  P0692-12

کنترل فن ۲ کم  ولتاژ  P0693-11

کنترل فن ۲ ولتاژ زیاد  P0694-12

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

رویه عیب یابی
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OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

262

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۵ کنترل  کننده را  مدار فن خنک 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کنترل فن و  کانکتور واحد  b. دسته سیم بین 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (56( – B-019 (G30(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-019 (G30 یا  )B-011 (56 - بدنه   

قطع)B-019 (G30 یا )B-011 (56 -مثبت باتری 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (31( – B-019 (G24(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-019 (G24 یا  )B-011 (31 - بدنه 

قطع )B-019 (G24 یا )B-011 (31 -  مثبت باتری 

 
کنید. دسته سیم را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۶ کنترل  کنترل فن را تعویض و خطاها را  واحد 

کد خطا ECM را بخوانید. a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G و 
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطای P0480-13 و P0481-13 و P0691-11 و P0692-12 و P0693-11 یا P0694 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

263

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۵ کنترل  کننده را  مدار فن خنک 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کنترل فن و  کانکتور واحد  b. دسته سیم بین 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (56( – B-019 (G30(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-019 (G30 یا  )B-011 (56 - بدنه   

قطع)B-019 (G30 یا )B-011 (56 -مثبت باتری 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (31( – B-019 (G24(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-019 (G24 یا  )B-011 (31 - بدنه 

قطع )B-019 (G24 یا )B-011 (31 -  مثبت باتری 

 
کنید. دسته سیم را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۶ کنترل  کنترل فن را تعویض و خطاها را  واحد 

کد خطا ECM را بخوانید. a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G و 
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطای P0480-13 و P0481-13 و P0691-11 و P0692-12 و P0693-11 یا P0694 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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خطای زیاد بودن ولتاژ باطریP0560-00کد خطا

کم سیستم P0562-16کد خطا ولتاژ 

ولتاژ زیادسیستم P0563-17کد خطا
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خطای زیاد بودن ولتاژ باطریP0560-00کد خطا

کم سیستم P0562-16کد خطا ولتاژ 

ولتاژ زیادسیستم P0563-17کد خطا
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کنید.۳ کنترل  اتصال بدنهECM را 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b.  اتصال  بدنه های  B -017 و ECM  E-015 را 

دسته سیم بدنه و نقاط اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.  ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کانکتور ECM را 

کنید کانکتور E-018 و ECM ، B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را   .b

کنید. کانکتور ECM را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  ECM )ولتاژ باتری( را 

کنید. کنترل  کانکتور ECM و بدنه را   B-002 ولتاز بین ترمینال .a

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱تا۱۴ ولتدائم)B-011 (20- بدنه  

OK .به مرحله 8 بروید

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• فیوز
کانکتور • دسته سیم یا 

• باتری
• ترمینال باتری

ECM 	

موتور روشن

خطای زیاد بودن ولتاژ باطری P0560-00

کم سیستم ولتاژ  P0562-16

ولتاژ زیاد سیستم P0563-17

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  ولتاژ باتری را 

کنید ولتاژ نرمال باشد. کنترل   .a

کنید. باتری را تعویض یا مجددا شارژ  ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  ترمینال های باتری را 

که ترمینال های باتری شل یا فرسوده نباشد. کنید  کنترل   .a

کنید. باتری را تعویض یا مجددا شارژ  ایراد دارد

OK
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کنید.۳ کنترل  اتصال بدنهECM را 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b.  اتصال  بدنه های  B -017 و ECM  E-015 را 

دسته سیم بدنه و نقاط اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.  ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کانکتور ECM را 

کنید کانکتور E-018 و ECM ، B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را   .b

کنید. کانکتور ECM را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  ECM )ولتاژ باتری( را 

کنید. کنترل  کانکتور ECM و بدنه را   B-002 ولتاز بین ترمینال .a

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱تا۱۴ ولتدائم)B-011 (20- بدنه  

OK .به مرحله 8 بروید

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• فیوز
کانکتور • دسته سیم یا 

• باتری
• ترمینال باتری

ECM 	

موتور روشن

خطای زیاد بودن ولتاژ باطری P0560-00

کم سیستم ولتاژ  P0562-16

ولتاژ زیاد سیستم P0563-17

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  ولتاژ باتری را 

کنید ولتاژ نرمال باشد. کنترل   .a

کنید. باتری را تعویض یا مجددا شارژ  ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  ترمینال های باتری را 

که ترمینال های باتری شل یا فرسوده نباشد. کنید  کنترل   .a

کنید. باتری را تعویض یا مجددا شارژ  ایراد دارد

OK
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کنید.8 کنترل  ولتاز منبع تغذیه  ECM )ولتاژ سوئیچ( را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  b. ولتاژ بین ترمینالهای B-011 و 

OK.به مرحله ۱۲ بروید

ایراد دارد

کنید.9 کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز )RF12 (A10 از  جعبه  فیوز داشبورد را جدا 
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز RF12 را 

کمتر از 1 اهم مقاومت استاندارد 

کنید. فیوز را تعویض  ایراد دارد

OK

شرایط شرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

B-011  (35( – B-011 (63(   B-011(64(14 11سوئیچ باز V یا
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کنید.۶ کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز ECM ، (10A(EF37 را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور  جدا 
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز EF37 را 

مقاومت استاندارد: کمتر از 1 اهم

کنید. فیوز ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

۷)ECM – کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور کنترل  کانکتور و دسته سیم را 

کنید. کانکتور B-007  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور را  b. دسته سیم بین ترمینال های 

کنید. کنترل  برای قطع بودن مدار 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

 B-011 (20( OR B-007 (B4(متصل

کنترل نمایید. کوتاه مدار  برای بررسی اتصال 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-007 (B4 یا )B-011 (20  - بدنه  

قطع )B-007 (B4 یا )B-011 (20  - مثبت باتری 

ایراد دارد

کنید.) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – باتری( دسته سیم یا جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید. OKدسته سیم یا 
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کنید.8 کنترل  ولتاز منبع تغذیه  ECM )ولتاژ سوئیچ( را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  b. ولتاژ بین ترمینالهای B-011 و 

OK.به مرحله ۱۲ بروید

ایراد دارد

کنید.9 کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز )RF12 (A10 از  جعبه  فیوز داشبورد را جدا 
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز RF12 را 

کمتر از 1 اهم مقاومت استاندارد 

کنید. فیوز را تعویض  ایراد دارد

OK

شرایط شرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

B-011  (35( – B-011 (63(   B-011(64(14 11سوئیچ باز V یا
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کنید.۶ کنترل  فیوز ECM را 

کنید. a. فیوز ECM ، (10A(EF37 را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور  جدا 
کنید. کنترل  b. مقاومت فیوز EF37 را 

مقاومت استاندارد: کمتر از 1 اهم

کنید. فیوز ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

۷)ECM – کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور کنترل  کانکتور و دسته سیم را 

کنید. کانکتور B-007  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور را  b. دسته سیم بین ترمینال های 

کنید. کنترل  برای قطع بودن مدار 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

 B-011 (20( OR B-007 (B4(متصل

کنترل نمایید. کوتاه مدار  برای بررسی اتصال 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-007 (B4 یا )B-011 (20  - بدنه  

قطع )B-007 (B4 یا )B-011 (20  - مثبت باتری 

ایراد دارد

کنید.) جعبه  رله و فیوز محفظه موتور – باتری( دسته سیم یا جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کانکتور را تعویض یا تعمیر نمایید. OKدسته سیم یا 
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OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است. 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است.  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۱۰ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه ECM را 

کنید. کانکتور  جعبه فیوز داشبورد I-004 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  فیوز داشبورد را  b. دسته سیم بین ترمینال ECM و ترمینال 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

 B-011 (35( – I-004 (RF12( – متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)I-004 (RF12 یا )B-011 (35 - بدنه  

قطع)I-004 (RF12  یا )B-011 (35  - مثبت باتری 

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  OKایراد دارد

۱۱)PEPS کنید. )در سیستم مجهز به کنید )در سیستم بدون PEPS( رلهIGN1 و فیوز EF19 را بررسی  کنترل  مغزی سوئیچ را 

 )W/PEPS( کنید کنید. )بدون PEPS( رله IGN1، فیوز EF19 و سیستم PEPS را تعوض  مغزی سوئیچ را تعویض  ایراد دارد

کنید. ) جعبه  فیوز داشبورد - جعبه رله و فیوز محفظه موتور  (   جعبه  فیوز داشبورد یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید.۱۲ کنترل  کد خطا را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G ، کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

که آیا P0560-00 و P90562-16 یا P0563-17 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.  ECM را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است. 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است.  گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۱۰ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه ECM را 

کنید. کانکتور  جعبه فیوز داشبورد I-004 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  فیوز داشبورد را  b. دسته سیم بین ترمینال ECM و ترمینال 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

 B-011 (35( – I-004 (RF12( – متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)I-004 (RF12 یا )B-011 (35 - بدنه  

قطع)I-004 (RF12  یا )B-011 (35  - مثبت باتری 

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  OKایراد دارد

۱۱)PEPS کنید. )در سیستم مجهز به کنید )در سیستم بدون PEPS( رلهIGN1 و فیوز EF19 را بررسی  کنترل  مغزی سوئیچ را 

 )W/PEPS( کنید کنید. )بدون PEPS( رله IGN1، فیوز EF19 و سیستم PEPS را تعوض  مغزی سوئیچ را تعویض  ایراد دارد

کنید. ) جعبه  فیوز داشبورد - جعبه رله و فیوز محفظه موتور  (   جعبه  فیوز داشبورد یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید.۱۲ کنترل  کد خطا را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G ، کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

که آیا P0560-00 و P90562-16 یا P0563-17 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.  ECM را تعویض  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنترل پمپ بنزینP0627-13کد خطا قطع بودن مدار 

کنترل پمپ بنزینP0628-11کد خطا کم مدار  ولتاژ 

کنترل پمپ بنزینP0629-12کد خطا ولتاژ زیاد مدار 
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کنترل پمپ بنزینP0627-13کد خطا قطع بودن مدار 

کنترل پمپ بنزینP0628-11کد خطا کم مدار  ولتاژ 

کنترل پمپ بنزینP0629-12کد خطا ولتاژ زیاد مدار 
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کنید.۲ کنترل  رله پمپ بنزین را 

کنید. a. رله پمپ بنزین را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور  جدا 
کنید. کنترل  b. ترمینال های رله پمپ بنزین را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینال های ۳ و ۵

»متصل«ترمینال های ۳ و ۵ 
)وقتی ولتاژ باتری به ترمینال ۱های و۲ اعمال شود(

کنید.  رله پمپ بنزین را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  مدار رله پمپ بنزین را 

کنید. کانکتور B-022 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (41( – B-008 (F8(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-008 (F8 یا )B-011 (41  - بدنه  

قطع )B-008 (F8 یا - )B-011 (41  مثبت باتری 

)ECM - کنید.  )جعبه رله و فیوز محفظه موتور کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• رله پمپ بنزین
کانکتور یا دسته سیم  •

• جعبه  رله و فیوز محفظه موتور

موتور روشن
کنترل پمپ بنزین قطع بودن مدار  P0627-13

کنترل پمپ بنزین کم مدار  ولتاژ  P0628-11

کنترل پمپ بنزین ولتاژ زیاد مدار  P0629-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  رله پمپ بنزین را 

کنید. a. رله پمپ بنزین را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور  جدا 
کنید. کنترل  b. ترمینال های رله پمپ بنزین را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینال های ۳ و ۵

»متصل«ترمینال های ۳ و ۵ 
)وقتی ولتاژ باتری به ترمینال ۱های و۲ اعمال شود(

کنید.  رله پمپ بنزین را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  مدار رله پمپ بنزین را 

کنید. کانکتور B-022 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (41( – B-008 (F8(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-008 (F8 یا )B-011 (41  - بدنه  

قطع )B-008 (F8 یا - )B-011 (41  مثبت باتری 

)ECM - کنید.  )جعبه رله و فیوز محفظه موتور کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• رله پمپ بنزین
کانکتور یا دسته سیم  •

• جعبه  رله و فیوز محفظه موتور

موتور روشن
کنترل پمپ بنزین قطع بودن مدار  P0627-13

کنترل پمپ بنزین کم مدار  ولتاژ  P0628-11

کنترل پمپ بنزین ولتاژ زیاد مدار  P0629-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کالچP0645-13 A/Cکد خطا خطای مدار رله های 

کالچ P0646-11A/cکد خطا کنترل رله  کم مدار   ولتاژ 

کالچ P0647-12A/Cکد خطا کنترل رله  ولتاژ زیاد مدار 
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کنید.۴ کنترل  ولتاژ ترمینال رله پمپ بنزین  را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  b. ولتاژ بین ترمینال رله پمپ بنزین و بدنه را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال ۱ رله پمپ بنزین  )جعبه 
رله و فیوز محفظه موتور( -  بدنه

14V تا 11 سوئیچ باز

OK .به مرحله ۶ بروید

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  رله اصلی را 

کنید. رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور  – باتری( جعبه رله و فیوز محفظه موتور  یا دسته سیم  را تعویض یا تعمیر 

کنید.۶ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G و کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطاها مراجعه  b. به رویه تائید 

کد خطاهای P0628-11 ، P0627-13 ، یا P0629-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید آیا  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کالچP0645-13 A/Cکد خطا خطای مدار رله های 

کالچ P0646-11A/cکد خطا کنترل رله  کم مدار   ولتاژ 

کالچ P0647-12A/Cکد خطا کنترل رله  ولتاژ زیاد مدار 
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کنید.۴ کنترل  ولتاژ ترمینال رله پمپ بنزین  را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  b. ولتاژ بین ترمینال رله پمپ بنزین و بدنه را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال ۱ رله پمپ بنزین  )جعبه 
رله و فیوز محفظه موتور( -  بدنه

14V تا 11 سوئیچ باز

OK .به مرحله ۶ بروید

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  رله اصلی را 

کنید. رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور  – باتری( جعبه رله و فیوز محفظه موتور  یا دسته سیم  را تعویض یا تعمیر 

کنید.۶ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G و کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطاها مراجعه  b. به رویه تائید 

کد خطاهای P0628-11 ، P0627-13 ، یا P0629-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید آیا  کنترل   .c

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

A/C کمپرسور • رله 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
• جعبه  رله و فیوز محفظه موتور

موتور روشن

A/C کالچ خطای مدار رله های  P0645-13

A/C کالچ کنترل رله  کم مدار  ولتاژ  P0646-11

 A/Cکنترل رله ولتاژ زیاد مدار  P0647-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

A/C کمپرسور • رله 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
• جعبه  رله و فیوز محفظه موتور

موتور روشن

A/C کالچ خطای مدار رله های  P0645-13

A/C کالچ کنترل رله  کم مدار  ولتاژ  P0646-11

 A/Cکنترل رله ولتاژ زیاد مدار  P0647-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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OK

کنید.۴ کنترل  کمپرسور A/C  را  ولتاژ  ترمینال رله 

a. سوئیچ در حالت باز بگذارید.
کنید. کنترل  کمپرسور A/C  و بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال رله 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

  A/C کمپرسور ترمینال ۱ رله 
)جعبه رله و فیوز محفظه 

موتور  (  بدنه  
۱۱ تا V ۱۴سوئیچ باز

به مرحله ۶ بروید. ایراد داردایراد دارد

کنید. ۵ کنترل  رله اصلی را 

کنید. رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور  – باتری( دسته سیم یا جعبه فیوز رله محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کنید.۴ کنترل  کمپرسور A/C  را  ولتاژ  ترمینال رله 

•       با استفاده از دستگاه عیب یاب  X-44 3G ،  کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  •       به رویه تائید 

کد خطاهای P0646-11 ، P0645-13 و P0647-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل         •

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمولی است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کمپرسور A/C  را  رله 

کنید. کمپرسور A/C  را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور جدا  a. رله 
کنید. کنترل  کمپرسور A/C  را  b. ترمینال های رله 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینالهای ۳ و ۵

که ولتاژ باتری به ترمینال های ۱ ترمینال های ۳ و ۵ متصل   )وقتی 
و ۲ اعمال می شود (

کنید.  کمپرسور A/C را تعویض  رله  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  کمپرسور A/C  را  کنترل رله  مدار 

کنید. کانکتور B-008 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را جدا   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کانکتور   کانکتور ECM و ترمینال  c. دسته سیم بین ترمینال 
کنید. کنترل  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-011 (42( – B-008 (F7(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-008 (F7 یا )B-011 (42  - بدنه   

قطعدائم)B-008 (F7 یا )B-011 (42  - مثبت باتری 

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور(   کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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OK

کنید.۴ کنترل  کمپرسور A/C  را  ولتاژ  ترمینال رله 

a. سوئیچ در حالت باز بگذارید.
کنید. کنترل  کمپرسور A/C  و بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال رله 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

  A/C کمپرسور ترمینال ۱ رله 
)جعبه رله و فیوز محفظه 

موتور  (  بدنه  
۱۱ تا V ۱۴سوئیچ باز

به مرحله ۶ بروید. ایراد داردایراد دارد

کنید. ۵ کنترل  رله اصلی را 

کنید. رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور  – باتری( دسته سیم یا جعبه فیوز رله محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کنید.۴ کنترل  کمپرسور A/C  را  ولتاژ  ترمینال رله 

•       با استفاده از دستگاه عیب یاب  X-44 3G ،  کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  •       به رویه تائید 

کد خطاهای P0646-11 ، P0645-13 و P0647-12 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل         •

کنید. ECM را تعویض  ایراد دارد

OK

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمولی است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کمپرسور A/C  را  رله 

کنید. کمپرسور A/C  را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور جدا  a. رله 
کنید. کنترل  کمپرسور A/C  را  b. ترمینال های رله 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینالهای ۳ و ۵

که ولتاژ باتری به ترمینال های ۱ ترمینال های ۳ و ۵ متصل   )وقتی 
و ۲ اعمال می شود (

کنید.  کمپرسور A/C را تعویض  رله  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  کمپرسور A/C  را  کنترل رله  مدار 

کنید. کانکتور B-008 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را جدا   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کانکتور   کانکتور ECM و ترمینال  c. دسته سیم بین ترمینال 
کنید. کنترل  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-011 (42( – B-008 (F7(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)B-008 (F7 یا )B-011 (42  - بدنه   

قطعدائم)B-008 (F7 یا )B-011 (42  - مثبت باتری 

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور(   کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• رله اصلی
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
 

سوئیچ باز 

نوسان سیگنال تحریک رله اصلی P0688-91

خطای سیگنال تحریک رله اصلی P0688-92

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  •      اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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DTCP0688-91خطای نوسان سیگنال تحریک رله اصلی

DTCP0688-92خطای سیگنال تحریک رله اصلی
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• رله اصلی
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
 

سوئیچ باز 

نوسان سیگنال تحریک رله اصلی P0688-91

خطای سیگنال تحریک رله اصلی P0688-92

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  •      اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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DTCP0688-91خطای نوسان سیگنال تحریک رله اصلی

DTCP0688-92خطای سیگنال تحریک رله اصلی
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کنید. )ECM –  جعبه رله و فیوز محفظه موتور (۴ کنترل  کانکتور را  دسته سیم و 

کنید. کانکتور های B-007 و B-008 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. اتصال بدنه بین ترمینال های 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (5( – B-008 (F16(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)B-008 (F16 یا )B-011 (5 - بدنه 

قطع)B-008 (F16 یا)B-011 (5 - مثبت باتری 

شرایط استاندراداتصال مولتی متر

 B-011 (15( یا B-021 (B7(متصل

B-011 (15( یا B-021 (B7( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)B-021 (B7 یا )B-011 (15  - بدنه  

قطع)B-021 (B7 یا )B-011 (15 - مثبت باتری 

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، کدهای خطای ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P0688-91 ، یا P0688-92 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۲ کنترل  فیوز و رله اصلی را 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  •      اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینال ۳۰ و 8۷

که ولتاژ باتری به ترمینال های 8۶ ترمینال ۳۰ و 8۷ متصل   )وقتی 
و 8۵ اعمال می شود(

کنید. فیوز و رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  ولتاژ مدار  رله اصلی را 

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور( کنترل  a. ولتاژ بین ترمینال رله اصلی  و بدنه  را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال های رله اصلی 8۷ و 8۵ )جعبه 
رله و فیوز محفظه موتور (  بدنه  

۱۱ تا ۱۴ ولت دائم

کنید.  کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 
)رله اصلی – باتری(

ایراد دارد

OK
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کنید. )ECM –  جعبه رله و فیوز محفظه موتور (۴ کنترل  کانکتور را  دسته سیم و 

کنید. کانکتور های B-007 و B-008 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .a
کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور را  c. اتصال بدنه بین ترمینال های 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (5( – B-008 (F16(متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)B-008 (F16 یا )B-011 (5 - بدنه 

قطع)B-008 (F16 یا)B-011 (5 - مثبت باتری 

شرایط استاندراداتصال مولتی متر

 B-011 (15( یا B-021 (B7(متصل

B-011 (15( یا B-021 (B7( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع)B-021 (B7 یا )B-011 (15  - بدنه  

قطع)B-021 (B7 یا )B-011 (15 - مثبت باتری 

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

OK

کنید.۵ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، کدهای خطای ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P0688-91 ، یا P0688-92 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا  ایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۲ کنترل  فیوز و رله اصلی را 

•      سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  •      اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع ترمینال ۳۰ و 8۷

که ولتاژ باتری به ترمینال های 8۶ ترمینال ۳۰ و 8۷ متصل   )وقتی 
و 8۵ اعمال می شود(

کنید. فیوز و رله اصلی را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  ولتاژ مدار  رله اصلی را 

کنید. )جعبه رله و فیوز محفظه موتور( کنترل  a. ولتاژ بین ترمینال رله اصلی  و بدنه  را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال های رله اصلی 8۷ و 8۵ )جعبه 
رله و فیوز محفظه موتور (  بدنه  

۱۱ تا ۱۴ ولت دائم

کنید.  کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 
)رله اصلی – باتری(

ایراد دارد

OK
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کنترل داخلی ) P0604-43)ECMکد خطا خطای RAM واحد 

کنترل داخلی ) P0605-43)ECMکد خطا خطای ROM  واحد 

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

 

سوئیچ باز
)ECM ( کنترل داخلی خطای RAM واحد  P0604-43

)ECM ( کنترل داخلی خطای ROM  واحد  P0605-43

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید . ایراد دارد

OK
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OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنترل داخلی ) P0604-43)ECMکد خطا خطای RAM واحد 

کنترل داخلی ) P0605-43)ECMکد خطا خطای ROM  واحد 

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

 

سوئیچ باز
)ECM ( کنترل داخلی خطای RAM واحد  P0604-43

)ECM ( کنترل داخلی خطای ROM  واحد  P0605-43

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه یا اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید . ایراد دارد

OK
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OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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عدم شناسایی وضعیت P1615-00ECMکد خطا

گذاری درست نیستP1616-00کد خطا رمز 

عدم پاسخ از SIM در طول دوره شناساییP1617-00کد خطا

عدم توانایی نوشتن داده های معتبر EOL به P1618-00EEPROMکد خطا

که برنامه ریزی نشده)وضعیت خام(P1619-00کد خطا  ECM

علت احتمالی  کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  DTC

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

سوئیچ باز ECM عدم شناسایی وضعیت P1615-00

گذاری درست نیست رمز  P1616-00

عدم پاسخ از SIM در طول دوره شناسایی P1617-00

EEPROM به EOL عدم توانایی نوشتن داده های معتبر P1618-00

که برنامه ریزی نشده)وضعیت خام(  ECM P1619-00
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۲ کنترل  کانکتور های ECM را 

کنید. کانکتورهای B-011 و ECM E-018 را قطع   .a
کانکتورها درست هستند. کنید آیا  کنترل   .b

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید. ECM را تعویض 
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عدم شناسایی وضعیت P1615-00ECMکد خطا

گذاری درست نیستP1616-00کد خطا رمز 

عدم پاسخ از SIM در طول دوره شناساییP1617-00کد خطا

عدم توانایی نوشتن داده های معتبر EOL به P1618-00EEPROMکد خطا

که برنامه ریزی نشده)وضعیت خام(P1619-00کد خطا  ECM

علت احتمالی  کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  DTC

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

سوئیچ باز ECM عدم شناسایی وضعیت P1615-00

گذاری درست نیست رمز  P1616-00

عدم پاسخ از SIM در طول دوره شناسایی P1617-00

EEPROM به EOL عدم توانایی نوشتن داده های معتبر P1618-00

که برنامه ریزی نشده)وضعیت خام(  ECM P1619-00
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۲ کنترل  کانکتور های ECM را 

کنید. کانکتورهای B-011 و ECM E-018 را قطع   .a
کانکتورها درست هستند. کنید آیا  کنترل   .b

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید. ECM را تعویض 
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ارتباط با TCU قطع شده است.U0101-87کد خطا
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

کنید.۲ کنترل  کانکتور ECM را 

کنید. کانکتورهای E-018 و ECM B-011 را قطع   .a
کانکتورها درست باشند. که  کنید  b. بررسی 

کنید.۳ کنترل  کرده و یک بار دیگر خطاها را  از دستگاه عیب یاب X-431 3G  استفاده 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431 3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کد خطاهای P1617-00 ، P1616-00 ، P1615-00  یا P1619-00 ، P1618-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

رویه عیب یابی

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

کنید. کانکتورها را تعویض یا تعمیر 

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

سیستم در حال عملکرد بصورت معمول است 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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ارتباط با TCU قطع شده است.U0101-87کد خطا
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

کنید.۲ کنترل  کانکتور ECM را 

کنید. کانکتورهای E-018 و ECM B-011 را قطع   .a
کانکتورها درست باشند. که  کنید  b. بررسی 

کنید.۳ کنترل  کرده و یک بار دیگر خطاها را  از دستگاه عیب یاب X-431 3G  استفاده 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431 3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کد خطاهای P1617-00 ، P1616-00 ، P1615-00  یا P1619-00 ، P1618-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

رویه عیب یابی

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

کنید. کانکتورها را تعویض یا تعمیر 

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

OK

ECM را تعویض نمایید. ایراد دارد

سیستم در حال عملکرد بصورت معمول است 
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۳ کنترل  داده های شبکه و سیم شبکه CAN را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN  را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (1( - B-063 (41(  متصل

B-011 (17( – B-063 (42( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-011 (1( - B-063 (41  بدنه  

قطع )B-011 (1( - B-063 (41 مثبت باتری 

قطع )B-011 (17( – B-063 (42  بدنه  

قطع )B-011 (17( – B-063 (42 مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض و یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  کنید، خطاها را    ECM را تعویض 

b. با استفاده از دستگاه عیب یابX431-3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. c. به رویه تایید خطا مراجعه 

که آیا خطا U0101-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .d

کنید.ایراد دارد TCM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد معمولی  است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

CAN کانکتور • سیم یا 
ECM •
TCM •

موتور روشن ارتباط با TCU قطع شده است. U0101-87

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۱ کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور TCM و 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور TCU B-063 را قطع   .b

کانکتورها درست باشند. که  کنید  کنترل   .c

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۳ کنترل  داده های شبکه و سیم شبکه CAN را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN  را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (1( - B-063 (41(  متصل

B-011 (17( – B-063 (42( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-011 (1( - B-063 (41  بدنه  

قطع )B-011 (1( - B-063 (41 مثبت باتری 

قطع )B-011 (17( – B-063 (42  بدنه  

قطع )B-011 (17( – B-063 (42 مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض و یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  کنید، خطاها را    ECM را تعویض 

b. با استفاده از دستگاه عیب یابX431-3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. c. به رویه تایید خطا مراجعه 

که آیا خطا U0101-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .d

کنید.ایراد دارد TCM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد معمولی  است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

CAN کانکتور • سیم یا 
ECM •
TCM •

موتور روشن ارتباط با TCU قطع شده است. U0101-87

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۱ کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور TCM و 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور TCU B-063 را قطع   .b

کانکتورها درست باشند. که  کنید  کنترل   .c

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • سیم CAN یا 
ECM •

ESP (ABS( •

موتور روشن کنترل سیستم ترمز قطع شده است. ارتباط با واحد  U0129-87

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK

کنید.۲ کنترل  کانکتور )ESP (ABS را  کانکتور ECM و 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور ESP(ABS( B-061  را قطع   .b

کانکتور ها درست  باشند. که  کنید  کنترل   .c

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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DTCU0129-87.کنترل سیستم ترمز قطع شده است ارتباط با واحد 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • سیم CAN یا 
ECM •

ESP (ABS( •

موتور روشن کنترل سیستم ترمز قطع شده است. ارتباط با واحد  U0129-87

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK

کنید.۲ کنترل  کانکتور )ESP (ABS را  کانکتور ECM و 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور ESP(ABS( B-061  را قطع   .b

کانکتور ها درست  باشند. که  کنید  کنترل   .c

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

DTCU0129-87.کنترل سیستم ترمز قطع شده است ارتباط با واحد 
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DTCU0155-87.کنترل سیستم ترمز قطع شده است ارتباط با واحد 
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کنید.۳ کنترل  سیم شبکه CAN را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (1( – B-061 (26(  متصل

B-011 (17( – B-061 (14( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-061 (26 یا )B-011 (1  - بدنه 

قطع )B-061 (26 یا )B-011 (1  - مثبت باتری 

قطع )B-061 (14 یا )B-011 (17  - بدنه 

قطع )B-061 (14 یا )B-011 (17 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  کنید و خطاها را  ECM را تعویض 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX431-3G ، کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطا مراجعه 

که آیا خطا U0126-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید. ایراد دارد )ESP )ABS را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد معمولی  است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

DTCU0155-87.کنترل سیستم ترمز قطع شده است ارتباط با واحد 
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کنید.۳ کنترل  سیم شبکه CAN را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

B-011 (1( – B-061 (26(  متصل

B-011 (17( – B-061 (14( متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )B-061 (26 یا )B-011 (1  - بدنه 

قطع )B-061 (26 یا )B-011 (1  - مثبت باتری 

قطع )B-061 (14 یا )B-011 (17  - بدنه 

قطع )B-061 (14 یا )B-011 (17 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  کنید و خطاها را  ECM را تعویض 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX431-3G ، کد خطا ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطا مراجعه 

که آیا خطا U0126-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید. ایراد دارد )ESP )ABS را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد معمولی  است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۳ کنترل  سیم شبکه )CAN)ECM – BCM را 

کنید. کنترل   سیم شبکه CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر
B-011 (1( – I-001 (15(  متصل

B-011 (17( – I-001 (14(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )I-001 (15 یا )B-011 (1  - بدنه 

قطع )I-001 (15 یا )B-011 (1 - مثبت باتری 

قطع )I-001 (14 یا )B-011 (17 - بدنه 

قطع )I-001 (14 یا )B-011 (17 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  سیم )CAN )BCM – ICM را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر
I-029 (30( – I-001 (31(  متصل
I-029 (29( – I-001 (30(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )I-001 (31 یا )I-029 (30 - بدنه  

قطع )I-001 (31 یا)I-029 (30 - مثبت باتری 

قطع )I-001 (30 یا )I-029 (29 - بدنه  

قطع )I-001 (30 یا )I-029 (29 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

CAN کانکتور • سیم یا 
ECM •
ICM •
BCM •

کار سوئیچ باز  و موتور در حال  کنترل صفحه نشان دهنده ها  ارتباط با واحد 
قطع شده است.

U0155-87

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

کنید.۲ کنترل  کانکتور BCM را  کیلومتر( و  کانکتور صفحه نشان دهنده ها )پنل    ،ECM کانکتور

کنید. کانتکور ECM ، B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور صفحه نشان دهنده ها I-029 را قطع   .b

کنید. کانکتور I-002 BCM را قطع   .c
کانکتورها درست باشند. که  کنید  کنترل   .d

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.ایراد دارد

OK

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۳ کنترل  سیم شبکه )CAN)ECM – BCM را 

کنید. کنترل   سیم شبکه CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر
B-011 (1( – I-001 (15(  متصل

B-011 (17( – I-001 (14(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )I-001 (15 یا )B-011 (1  - بدنه 

قطع )I-001 (15 یا )B-011 (1 - مثبت باتری 

قطع )I-001 (14 یا )B-011 (17 - بدنه 

قطع )I-001 (14 یا )B-011 (17 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۴ کنترل  سیم )CAN )BCM – ICM را 

کنید. کنترل  a. سیم CAN را 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر
I-029 (30( – I-001 (31(  متصل
I-029 (29( – I-001 (30(  متصل

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

قطع )I-001 (31 یا )I-029 (30 - بدنه  

قطع )I-001 (31 یا)I-029 (30 - مثبت باتری 

قطع )I-001 (30 یا )I-029 (29 - بدنه  

قطع )I-001 (30 یا )I-029 (29 - مثبت باتری 

کنید.ایراد دارد سیم CAN را تعویض یا تعمیر 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

CAN کانکتور • سیم یا 
ECM •
ICM •
BCM •

کار سوئیچ باز  و موتور در حال  کنترل صفحه نشان دهنده ها  ارتباط با واحد 
قطع شده است.

U0155-87

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

کنید.۲ کنترل  کانکتور BCM را  کیلومتر( و  کانکتور صفحه نشان دهنده ها )پنل    ،ECM کانکتور

کنید. کانتکور ECM ، B-011 را قطع   .a
کنید. کانکتور صفحه نشان دهنده ها I-029 را قطع   .b

کنید. کانکتور I-002 BCM را قطع   .c
کانکتورها درست باشند. که  کنید  کنترل   .d

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.ایراد دارد

OK

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا تعمیر نمایید.ایراد دارد

OK
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ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ )هوا(P000A-00کد خطا

ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ )دود(P000B-00کد خطا

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• فازور میل بادامک
VVT کنترل • شیر  

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

 

موتور روشن
ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل 

سوپاپ )هوا(
P000A-00

ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )دود(

P000B-00

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۵ کنترل  کنید، و خطاها را  ECM را تعویض 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431-3G ، خطایECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کنید آیا خطای U0155-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنترل   .c

کنید.ایراد دارد BCM یا ICM را تعویض یا تعمیر 

OK

سیستم در حال عملکرد معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ )هوا(P000A-00کد خطا

ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ )دود(P000B-00کد خطا

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• فازور میل بادامک
VVT کنترل • شیر  

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

 

موتور روشن
ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل 

سوپاپ )هوا(
P000A-00

ضعیف بودن سیگنال سنسور موقعیت میل 
سوپاپ )دود(

P000B-00

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۵ کنترل  کنید، و خطاها را  ECM را تعویض 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431-3G ، خطایECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کنید آیا خطای U0155-87 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنترل   .c

کنید.ایراد دارد BCM یا ICM را تعویض یا تعمیر 

OK

سیستم در حال عملکرد معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۵ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G ، خطایECM را بخوانید.
b. به رویه تایید خطاها مراجعه نمایید.

که آیا خطای P000A-00 یا P000B-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کنترل VVT را  کانکتور شیر  

کنید. کنترل VVT میل سوپاپ هوا E-026 را قطع  کانکتور شیر    .a
)با توجه به فلش(

کنید. کنترل VVT میل سوپاپ دود  را قطع  کانکتور )E-026) شیر    .b
کنید. کنترل  کنترل VVT را  کانکتور های شیر    .c

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و جایگزین نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا و دود را 

کنید. کنترل  کردن  گیر  a. سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا / دود را برای قفل شدن و 

سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا و دود را تعویض نمایید.ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کنترل VVT ورودی / خروجی را  شیر  

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنترل VVT میل سوپاپ هوا / دود را بازکنید . b. شیر  

کنید. کنترل  کنترل VVT ورودی / خروجی را  c. شیر  
کند. کنترل باید به سرعت حرکت  که ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ اعمال شود، شیر   d. هنگامی 

کنید.  کنترل VVT میل سوپاپ هوا / دود را تعویض  شیر   ایراد دارد

شرایط استاندارداتصال مولتی متر 

8 اهمترمینال ۱ و ترمینال ۲
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کنید.۵ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابی X-431 3G ، خطایECM را بخوانید.
b. به رویه تایید خطاها مراجعه نمایید.

که آیا خطای P000A-00 یا P000B-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کنترل VVT را  کانکتور شیر  

کنید. کنترل VVT میل سوپاپ هوا E-026 را قطع  کانکتور شیر    .a
)با توجه به فلش(

کنید. کنترل VVT میل سوپاپ دود  را قطع  کانکتور )E-026) شیر    .b
کنید. کنترل  کنترل VVT را  کانکتور های شیر    .c

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و جایگزین نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا و دود را 

کنید. کنترل  کردن  گیر  a. سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا / دود را برای قفل شدن و 

سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا و دود را تعویض نمایید.ایراد دارد

OK

کنید.۴ کنترل  کنترل VVT ورودی / خروجی را  شیر  

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنترل VVT میل سوپاپ هوا / دود را بازکنید . b. شیر  

کنید. کنترل  کنترل VVT ورودی / خروجی را  c. شیر  
کند. کنترل باید به سرعت حرکت  که ولتاژ باتری بین ترمینال ۱ و ۲ اعمال شود، شیر   d. هنگامی 

کنید.  کنترل VVT میل سوپاپ هوا / دود را تعویض  شیر   ایراد دارد

شرایط استاندارداتصال مولتی متر 

8 اهمترمینال ۱ و ترمینال ۲
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کنترل میل بادامک )ورودی(P0010-13کد خطا کنترل شیر   مدار 

کنترل میل بادامک )خروجی(P0013-13کد خطا کنترل شیر   مدار 

کنترل میل بادامک )ورودی(P2088-11کد خطا کنترل شیر   کم  مدار 

کنترل میل بادامک )ورودی(P2089-12کد خطا کنترل شیر   مدار زیاد 

کنترل میل بادامک )خروجی(P2090-11کد خطا کنترل شیر   کم  مدار 

کنترل میل بادامک )خروجی(P2091-12کد خطا کنترل شیر   مدار زیاد 
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کنترل میل بادامک )ورودی(P0010-13کد خطا کنترل شیر   مدار 

کنترل میل بادامک )خروجی(P0013-13کد خطا کنترل شیر   مدار 

کنترل میل بادامک )ورودی(P2088-11کد خطا کنترل شیر   کم  مدار 

کنترل میل بادامک )ورودی(P2089-12کد خطا کنترل شیر   مدار زیاد 

کنترل میل بادامک )خروجی(P2090-11کد خطا کنترل شیر   کم  مدار 

کنترل میل بادامک )خروجی(P2091-12کد خطا کنترل شیر   مدار زیاد 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور شیر برقیOCV VVT را 

کنید.  کنترل VVT هوا را قطع  کانکتور E-001 شیر   .a
) با توجه به فلش(

کنید.  کنترل VVT دود را قطع  کانکتور E-026 شیر   .b
کنید.  کنترل  کانکتورهای شیر برقی VVT را   .c

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  شیر برقی OCV VVT را 

a. سوئیچ را در حالت باز بگذارید.
کنید. کنترل  کانکتور و  بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز)E-001 (1 - بدنه  

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E-026 (1 - بدنه  

به مرحله ۵ بروید.  OK

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
VVT کنترل • شیر  

ECM 	
موتور روشن

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار 
)ورودی(

P0010-13

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار 
)خروجی(

P0013-13

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   کم  مدار 
)ورودی(

P2088-11

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار زیاد 
)ورودی(

P2089-12

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   کم  مدار 
)خروجی(

P2090-11

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار زیاد 
)خروجی(

P2091-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل   اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد
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کنید.۲ کنترل  کانکتور شیر برقیOCV VVT را 

کنید.  کنترل VVT هوا را قطع  کانکتور E-001 شیر   .a
) با توجه به فلش(

کنید.  کنترل VVT دود را قطع  کانکتور E-026 شیر   .b
کنید.  کنترل  کانکتورهای شیر برقی VVT را   .c

کنید.  کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  شیر برقی OCV VVT را 

a. سوئیچ را در حالت باز بگذارید.
کنید. کنترل  کانکتور و  بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ باز)E-001 (1 - بدنه  

۱۱ تا ۱۴ ولت سوئیچ باز )E-026 (1 - بدنه  

به مرحله ۵ بروید.  OK

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور • دسته سیم یا 
VVT کنترل • شیر  

ECM 	
موتور روشن

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار 
)ورودی(

P0010-13

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار 
)خروجی(

P0013-13

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   کم  مدار 
)ورودی(

P2088-11

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار زیاد 
)ورودی(

P2089-12

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   کم  مدار 
)خروجی(

P2090-11

کنترل میل بادامک  کنترل شیر   مدار زیاد 
)خروجی(

P2091-12

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل   اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد
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کنید.۵ کنترل  مدار شیر برقی OCV VVT را 

کنید. کانکتور ECM E-018 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور را  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-001 (2( – E-018 (71(متصل  دائم

E-026 (2( – E-018 (29(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-001 (2( – E-018 (71  بدنه  

قطع دائم)E-001 (2( – E-018 (71 مثبت باتری 

قطع دائم)E-026 (2( – E-018 (29  بدنه  

قطع دائم)E-026 (2( – E-018 (29 مثبت باتری 

کنید. )شیر برقی ECM-VVT(ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید.۶ کنترل  شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا و دود را 

a. شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا / دود را بازکنید .
کنید.  کنترل  b. شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا / دود را 

کند. کنترل باید بسرعت حرکت  که ولتاژ به ترمینال های ۱ و۲ اعمال شود، شیر  c. هنگامی 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

8 اهمترمینال ۱ و ۲

کنترل ECM-VVT(ایراد دارد کنید. )شیر  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۴ کنترل  فیوز EF34 و مدار منبع تغذیه  شیر برقی VVT را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید. 
که فیوز EF34 را در حالت درست باشد. کنید  b. بررسی 

کنید.  کانکتور را قطع  c. جعبه  رله و فیوز محفظه موتور و 
کنید. کنترل  کانکتور را  d. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-001 (1( – E-017 (A10(متصل  دائم

E-026 (1( – E-017 (A10(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-017 (A10 یا )E-001 (1(, E-026 (1  - بدنه  

)E-017 (A10 یا )E-001 (1( E-026 (1 - مثبت 

باتری 
قطعدائم

کنترل VVT - جعبه رله و فیوز محفظه موتور (ایراد دارد کنید. )شیر  کانکتور  را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۵ کنترل  مدار شیر برقی OCV VVT را 

کنید. کانکتور ECM E-018 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور را  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-001 (2( – E-018 (71(متصل  دائم

E-026 (2( – E-018 (29(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-001 (2( – E-018 (71  بدنه  

قطع دائم)E-001 (2( – E-018 (71 مثبت باتری 

قطع دائم)E-026 (2( – E-018 (29  بدنه  

قطع دائم)E-026 (2( – E-018 (29 مثبت باتری 

کنید. )شیر برقی ECM-VVT(ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید.۶ کنترل  شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا و دود را 

a. شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا / دود را بازکنید .
کنید.  کنترل  b. شیر برقی VVT میل سوپاپ هوا / دود را 

کند. کنترل باید بسرعت حرکت  که ولتاژ به ترمینال های ۱ و۲ اعمال شود، شیر  c. هنگامی 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

8 اهمترمینال ۱ و ۲

کنترل ECM-VVT(ایراد دارد کنید. )شیر  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۴ کنترل  فیوز EF34 و مدار منبع تغذیه  شیر برقی VVT را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید. 
که فیوز EF34 را در حالت درست باشد. کنید  b. بررسی 

کنید.  کانکتور را قطع  c. جعبه  رله و فیوز محفظه موتور و 
کنید. کنترل  کانکتور را  d. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-001 (1( – E-017 (A10(متصل  دائم

E-026 (1( – E-017 (A10(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-017 (A10 یا )E-001 (1(, E-026 (1  - بدنه  

)E-017 (A10 یا )E-001 (1( E-026 (1 - مثبت 

باتری 
قطعدائم

کنترل VVT - جعبه رله و فیوز محفظه موتور (ایراد دارد کنید. )شیر  کانکتور  را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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هنگام استارت زدن میل سوپاپ هوا در موقعیت قفل نیست. P0012-00کد خطا

هنگام استارت زدن میل سوپاپ دود  در موقعیت قفل نیست.P0015-00کد خطا

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

•سنسور موقعیت میل سوپاپ
VVT کنترل • شیر 

• دسته سیم یا  
ECM 	

 سوئیچ باز و موتور در حال
کار

هنگام استارت زدن میل سوپاپ هوا  در موقعیت قفل 
نیست 

P0012-00

هنگام استارت زدن میلسوپاپ دود  در موقعیت قفل 
نیست 

P0015-00

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۷ کنترل  کدهای خطا را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، خطای ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کدهای خطای P2090-13 ، P2089-12 ، P2088-11 ، P0013-13 ، P0010-13 یا P-2091 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حالت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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هنگام استارت زدن میل سوپاپ هوا در موقعیت قفل نیست. P0012-00کد خطا

هنگام استارت زدن میل سوپاپ دود  در موقعیت قفل نیست.P0015-00کد خطا

علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

•سنسور موقعیت میل سوپاپ
VVT کنترل • شیر 

• دسته سیم یا  
ECM 	

 سوئیچ باز و موتور در حال
کار

هنگام استارت زدن میل سوپاپ هوا  در موقعیت قفل 
نیست 

P0012-00

هنگام استارت زدن میلسوپاپ دود  در موقعیت قفل 
نیست 

P0015-00

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۷ کنترل  کدهای خطا را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، خطای ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

کدهای خطای P2090-13 ، P2089-12 ، P2088-11 ، P0013-13 ، P0010-13 یا P-2091 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حالت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۵ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، کدهای خطای ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطا مراجعه 

کد خطاهای  P0012-00 یا P0015-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور شیر برقی OCV) VVT( را 

کنید.  کانکتور E-001  شیر برقی VVT ورودی را قطع   .a
)باتوجه به فلش(

کنید. کانکتور E-026 شیر برقی VVT خروجی را قطع   .b
کنید.  کنترل  کانکتورهای شیر برقی VVT را   .c

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر و تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل   عملگرVVT میل بادامک ورودی / خروجی را 

کرده است. گیر  که آیا فازور میل بادامک  کنید  کنترل   .a

کنید.ایراد دارد عملگر VVT میل بادامک خروجی / ورودی را تعویض 

OK

کنید.۴ کنترل  شیر برقی VVT هوا / دود را 

کنید . a. شیر برقی VVT ورودی / خروجی را باز 
کنید. کنترل  b. شیر برقی VVT ورودی / خروجی را 

کند. کنترل باید سریع حرکت  که ولتاژ باتری به ترمینال ۱ و ۲ اعمال شود، شیر  c. وقتی 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

8 اهمترمینال ۱ – ترمینال ۲ 

کنید . شیر برقی VVT هوا / دود را باز  ایراد دارد

OK
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کنید.۵ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G ، کدهای خطای ECM را بخوانید.
کنید. b. به رویه تایید خطا مراجعه 

کد خطاهای  P0012-00 یا P0015-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۲ کنترل  کانکتور شیر برقی OCV) VVT( را 

کنید.  کانکتور E-001  شیر برقی VVT ورودی را قطع   .a
)باتوجه به فلش(

کنید. کانکتور E-026 شیر برقی VVT خروجی را قطع   .b
کنید.  کنترل  کانکتورهای شیر برقی VVT را   .c

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر و تعویض نمایید. ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل   عملگرVVT میل بادامک ورودی / خروجی را 

کرده است. گیر  که آیا فازور میل بادامک  کنید  کنترل   .a

کنید.ایراد دارد عملگر VVT میل بادامک خروجی / ورودی را تعویض 

OK

کنید.۴ کنترل  شیر برقی VVT هوا / دود را 

کنید . a. شیر برقی VVT ورودی / خروجی را باز 
کنید. کنترل  b. شیر برقی VVT ورودی / خروجی را 

کند. کنترل باید سریع حرکت  که ولتاژ باتری به ترمینال ۱ و ۲ اعمال شود، شیر  c. وقتی 

شرایط استاندارداتصال مولتی متر

8 اهمترمینال ۱ – ترمینال ۲ 

کنید . شیر برقی VVT هوا / دود را باز  ایراد دارد

OK
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خطای عدم هماهنگی میل لنگ با میل سوپاپ هواP0016-21کد خطا

خطای عدم هماهنگی میل لنگ با میل سوپاپ دودP0018-21کد خطا
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خطای عدم هماهنگی میل لنگ با میل سوپاپ هواP0016-21کد خطا

خطای عدم هماهنگی میل لنگ با میل سوپاپ دودP0018-21کد خطا
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کنید.۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کرده و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت  میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ  ببینید. a. موتور را روشن 

اسیلوسکوپ

شکل موج درست

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

کنید. a. سنسور موقعیت میل سوپاپ را باز 
کــه ســبب ارســال  کــه حــرکات اضافــی، مــوارد خارجــی یــا آســیبی  کنیــد  کــرده، بررســی  کنتــرل و تمیــز  b. محــل نصــب و سنســور موقعیــت موقعیــت میــل ســوپاپ را 

ســیگنال نادرســت شــود وجــود نداشــته باشــد.

کنید.ایراد دارد کرده و سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض  ناحیه نصب را تمیز 

OK

کنید.۴ کنترل  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید. کانکتور E-014 سنسور موقعیت میل سوپاپ ورودی را قطع   .a
کنید. کانکتور E-019 سنسور موقعیت میل سوپاپ خروجی را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ را   .c

کنید.ایراد دارد کرده و سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض  ناحیه نصب را تمیز 

OK
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علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

ســوپاپ میــل  موقعیــت   سنســور   •
لنــگ   میــل  موقعیــت   سنســور   •

کانکتور • دسته سیم یا 
• رینگ دندانه دار فالیویل 

• رینگ دندانه دار میل سوپاپ
ECM 	

موتور روشن

خطــای عــدم هماهنگــی میــل لنــگ بــا میــل 
ســوپاپ هــوا

P0016-21

خطــای عــدم هماهنگــی میــل لنــگ بــا میــل 
ســوپاپ دود

P0018-21

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه  ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کنید.۲ کنترل  شکل موج سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کرده و شکل موج سیگنال سنسور موقعیت  میل سوپاپ را با اسیلوسکوپ  ببینید. a. موتور را روشن 

اسیلوسکوپ

شکل موج درست

به مرحله 8 بروید. OK

ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

کنید. a. سنسور موقعیت میل سوپاپ را باز 
کــه ســبب ارســال  کــه حــرکات اضافــی، مــوارد خارجــی یــا آســیبی  کنیــد  کــرده، بررســی  کنتــرل و تمیــز  b. محــل نصــب و سنســور موقعیــت موقعیــت میــل ســوپاپ را 

ســیگنال نادرســت شــود وجــود نداشــته باشــد.

کنید.ایراد دارد کرده و سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض  ناحیه نصب را تمیز 

OK

کنید.۴ کنترل  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید. کانکتور E-014 سنسور موقعیت میل سوپاپ ورودی را قطع   .a
کنید. کانکتور E-019 سنسور موقعیت میل سوپاپ خروجی را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور های سنسور موقعیت  میل سوپاپ را   .c

کنید.ایراد دارد کرده و سنسور موقعیت میل سوپاپ را تعویض  ناحیه نصب را تمیز 

OK
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علت احتمالی کد خطا  شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

ســوپاپ میــل  موقعیــت   سنســور   •
لنــگ   میــل  موقعیــت   سنســور   •

کانکتور • دسته سیم یا 
• رینگ دندانه دار فالیویل 

• رینگ دندانه دار میل سوپاپ
ECM 	

موتور روشن

خطــای عــدم هماهنگــی میــل لنــگ بــا میــل 
ســوپاپ هــوا

P0016-21

خطــای عــدم هماهنگــی میــل لنــگ بــا میــل 
ســوپاپ دود

P0018-21

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه  ECM ا B – 017 و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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OK.کنید ECM را تعویض 

کنید.۷ کنترل  مدار بدنه و مدار سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید.   کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور و موقعیت میل سوپاپ و ترمینال های  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-014 (2( –E-018 (93(متصل  دائم

E-019(2( – E-018 (105(متصل  دائم

E-014 (1(E-019(1( – E-018 (95(متصل  دائم

شرایط  استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-018 (93 یا )E-014 (2  - بدنه  

قطعدائم)E-018 (93 یا )E-014 (2  - مثبت باتری 

قطعدائم)E-018 (105 یا )E-019(2  - بدنه  

قطعدائم)E-018 (105 یا )E-019(2  - مثبت باتری 

 -  E-014 (1(E-019(1( یا E-018 (95(

بدنه  
قطعدائم

 -  E-014 (1(E-019(1( یا E-018 (95(
قطعدائممثبت باتری 

کنید )سنسور موقعیت میل سوپاپ – ECM(ایراد دارد کانکتور یا دسته سیم را تعویض 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۵ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور E-014 یا E-019 سنسور  موقعیت میل سوپاپ و  بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال 3 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)E-019 (3 یا )E-014 (3 - بدنه  

به مرحله ۷ بروید. OK

OK

کنید.۶ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور ECM E-018 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ و ترمینال  c. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-014 (3( – E-018 (98(متصل  دائم

E-019 (3( – E-018 (98(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

 -   E-014 (3(, E-019 (3(یا E-018 (98(

بدنه  
قطعدائم

 -  E-014 (3(, E-019 (3(یا E-018 (98(

مثبت باتری 
قطعدائم

کنید.ایراد دارد کانکتور )سنسور موقعیت میل سوپاپ - ECM( را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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OK.کنید ECM را تعویض 

کنید.۷ کنترل  مدار بدنه و مدار سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

کنید.   کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور و موقعیت میل سوپاپ و ترمینال های  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-014 (2( –E-018 (93(متصل  دائم

E-019(2( – E-018 (105(متصل  دائم

E-014 (1(E-019(1( – E-018 (95(متصل  دائم

شرایط  استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطعدائم)E-018 (93 یا )E-014 (2  - بدنه  

قطعدائم)E-018 (93 یا )E-014 (2  - مثبت باتری 

قطعدائم)E-018 (105 یا )E-019(2  - بدنه  

قطعدائم)E-018 (105 یا )E-019(2  - مثبت باتری 

 -  E-014 (1(E-019(1( یا E-018 (95(

بدنه  
قطعدائم

 -  E-014 (1(E-019(1( یا E-018 (95(
قطعدائممثبت باتری 

کنید )سنسور موقعیت میل سوپاپ – ECM(ایراد دارد کانکتور یا دسته سیم را تعویض 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

318

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۵ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور موقعیت  میل سوپاپ را 

کنید. a. سوئیچ را باز 
کنید. کنترل  کانکتور E-014 یا E-019 سنسور  موقعیت میل سوپاپ و  بدنه را  b. ولتاژ بین ترمینال 3 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)E-019 (3 یا )E-014 (3 - بدنه  

به مرحله ۷ بروید. OK

OK

کنید.۶ کنترل  مدار منبع تغذیه  سنسور موقعیت میل سوپاپ را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور ECM E-018 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ و ترمینال  c. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-014 (3( – E-018 (98(متصل  دائم

E-019 (3( – E-018 (98(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

 -   E-014 (3(, E-019 (3(یا E-018 (98(

بدنه  
قطعدائم

 -  E-014 (3(, E-019 (3(یا E-018 (98(

مثبت باتری 
قطعدائم

کنید.ایراد دارد کانکتور )سنسور موقعیت میل سوپاپ - ECM( را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

321

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنید.۱۱ کنترل  مقاومت سنسور دور موتور را 

که مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور دور  موتور درست باشد. کنید  a. کنترل 

مقاومت نرمال 1200 اهم ± 20%)در دمای 23 درجه سانتی گراد(

کنید. سنسور دور موتور را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۱۲ کنترل  مدار سنسور دور  موتور را 

کنید. کانکتور ECM، E-018 را قطع   .a
کنید.   کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور دور  موتور و ترمینال های  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-020 (1( – E-018 (97(متصل  دائم

E-020 (2( – E-018 (96(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (97 یا )E-020 (1  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (97 یا )E-020 (1  - مثبت باتری 

قطع دائم)E-018 (96 یا )E-020 (2 - بدنه  

قطع دائم)E-018 (96 یا )E-020 (2  - مثبت باتری 

کنید. ایراد دارد کانکتور )سنسور دور  موتور – ECM( را تعویض  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.8 کنترل  شکل موج سیگنال سنسور دور  موتور را 

کنید. کرده و شکل موج سیگنال سنسور دور موتور با اسیلوسکوپ مشاهده  a. موتور را روشن 

اسیلوسکوپ

شکل موج سیگنال سنسور دور موتور صحیح

به مرحله ۱۵ بروید. OK
ایراد دارد

کنید.9 کنترل  سنسور دور  موتور را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور E-019 سنسور دور  موتور را قطع   .b

کنید. کنترل  c. سنسور دور موتور را 

کنید. سنسور دور موتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد
OK

کنید.۱۰ کنترل  محل نصب سنسور دور  موتور را 

کنید . a. سنسور دور موتور را باز 
ــبب  ــه س ک ــد  ــره باش ــی و غی ــرکات اضاف ــا ح ــی ی ــکالت خارج ــه، مش ــه صدم ــاری از هرگون ــه ع ک ــد  کنی ــرل  کنت ــب را  ــه نص ــور و ناحی ــور دور  موت ــودن سنس ــز  ب b. تمی

ــد. ــد ش ــیگنال خواه ــای س ــتی ه نادرس

کنید.ایراد دارد سنسور دور موتور را تعویض یا تمیز 

OK
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کنید.۱۱ کنترل  مقاومت سنسور دور موتور را 

که مقاومت بین ترمینال های ۱ و ۲ سنسور دور  موتور درست باشد. کنید  a. کنترل 

مقاومت نرمال 1200 اهم ± 20%)در دمای 23 درجه سانتی گراد(

کنید. سنسور دور موتور را تعویض  ایراد دارد

OK

کنید.۱۲ کنترل  مدار سنسور دور  موتور را 

کنید. کانکتور ECM، E-018 را قطع   .a
کنید.   کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور سنسور دور  موتور و ترمینال های  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-020 (1( – E-018 (97(متصل  دائم

E-020 (2( – E-018 (96(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (97 یا )E-020 (1  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (97 یا )E-020 (1  - مثبت باتری 

قطع دائم)E-018 (96 یا )E-020 (2 - بدنه  

قطع دائم)E-018 (96 یا )E-020 (2  - مثبت باتری 

کنید. ایراد دارد کانکتور )سنسور دور  موتور – ECM( را تعویض  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.8 کنترل  شکل موج سیگنال سنسور دور  موتور را 

کنید. کرده و شکل موج سیگنال سنسور دور موتور با اسیلوسکوپ مشاهده  a. موتور را روشن 

اسیلوسکوپ

شکل موج سیگنال سنسور دور موتور صحیح

به مرحله ۱۵ بروید. OK
ایراد دارد

کنید.9 کنترل  سنسور دور  موتور را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور E-019 سنسور دور  موتور را قطع   .b

کنید. کنترل  c. سنسور دور موتور را 

کنید. سنسور دور موتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد
OK

کنید.۱۰ کنترل  محل نصب سنسور دور  موتور را 

کنید . a. سنسور دور موتور را باز 
ــبب  ــه س ک ــد  ــره باش ــی و غی ــرکات اضاف ــا ح ــی ی ــکالت خارج ــه، مش ــه صدم ــاری از هرگون ــه ع ک ــد  کنی ــرل  کنت ــب را  ــه نص ــور و ناحی ــور دور  موت ــودن سنس ــز  ب b. تمی

ــد. ــد ش ــیگنال خواه ــای س ــتی ه نادرس

کنید.ایراد دارد سنسور دور موتور را تعویض یا تمیز 

OK
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خطای ناهماهنگ بودن سیگنال میکرو سوئیچ پدال ترمزP0571-29کد خطا
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کنید.۱۳ کنترل  دنده سیگنال  فالیویل و میل سوپاپ را 

کنتــرل  گردنــد  کــه باعــث ارائــه ســیگنال نادرســت مــی  a. میــل لنــگ را چرخانــده و دنــده ســیگنال فالیویــل و میــل لنــگ را بــرای وجــود آســیب و یــا مــوارد خارجــی 
کنیــد. 

کنید.ایراد دارد کنید و در صورت لزوم فالیویل را عوض  کرده و دنده سیگنال فالیویل  را تمیز  تمامی ناخالصی ها را تمیز 

OK

کنید.۱۴ کنترل  تایمینگ موتور را 

کنید. کنترل  a. انحراف تایمینگ موتور را 

کنید.ایراد دارد تایمینگ موتور را درست 

OK

کنید.۱۵ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431 3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P00116-12 یا P0018-21 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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خطای ناهماهنگ بودن سیگنال میکرو سوئیچ پدال ترمزP0571-29کد خطا
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کنید.۱۳ کنترل  دنده سیگنال  فالیویل و میل سوپاپ را 

کنتــرل  گردنــد  کــه باعــث ارائــه ســیگنال نادرســت مــی  a. میــل لنــگ را چرخانــده و دنــده ســیگنال فالیویــل و میــل لنــگ را بــرای وجــود آســیب و یــا مــوارد خارجــی 
کنیــد. 

کنید.ایراد دارد کنید و در صورت لزوم فالیویل را عوض  کرده و دنده سیگنال فالیویل  را تمیز  تمامی ناخالصی ها را تمیز 

OK

کنید.۱۴ کنترل  تایمینگ موتور را 

کنید. کنترل  a. انحراف تایمینگ موتور را 

کنید.ایراد دارد تایمینگ موتور را درست 

OK

کنید.۱۵ کنترل  کد خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یابX-431 3G ، کد خطایECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطاهای P00116-12 یا P0018-21 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کنید.۳ کنترل  میکروسوئیچ پدال ترمز را 

کنید . a. میکروسوئیچ پدال ترمز را باز 
کنید. کنترل  b. میکروسوئیچ پدال ترمز را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

متصلپدال ترمز را فشار دهید.ترمینال ۱ و ۳

قطعپدال ترمز را فشار دهید.ترمینال ۴ و ۲

کنید.ترمینال ۱ و ۳ قطعپدال ترمز را رها 

کنید.ترمینال ۴ و ۲ متصلپدال ترمز را رها 

ایراد دارد

OK

کنید.  میکروسوئیچ پدال ترمز را تعویض 

کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه میکروسوئیچ پدال ترمز را 

کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و بدنه را  a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید ولتاژ بین ترمینال ۱ از 
کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و بدنه را  b. سوئیچ را در وضعیت روشن  قرار داده و ولتاژ بین ترمینال ۴ 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کنید.– )B-004 (1  - بدنه   ۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ را باز 

کنید.)B-004 (4  - بدنه   ۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ را باز 

به مرحله ۶ بروید. OK

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• میکرو سوئیچ پدال ترمز
• فیوز

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

سوئیچ باز  خطای ناهماهنگ بودن سیگنال
میکرو سوئیچ پدال ترمز

P0571-29

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنهB – 017 ، ECM و E – 015 را 

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا جایگزین نمایید.ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز  را 

کنید. ) باتوجه به پیکان در تصویر( کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز B-004 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز را   .b

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. ایراد دارد
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کنید.۳ کنترل  میکروسوئیچ پدال ترمز را 

کنید . a. میکروسوئیچ پدال ترمز را باز 
کنید. کنترل  b. میکروسوئیچ پدال ترمز را 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

متصلپدال ترمز را فشار دهید.ترمینال ۱ و ۳

قطعپدال ترمز را فشار دهید.ترمینال ۴ و ۲

کنید.ترمینال ۱ و ۳ قطعپدال ترمز را رها 

کنید.ترمینال ۴ و ۲ متصلپدال ترمز را رها 

ایراد دارد

OK

کنید.  میکروسوئیچ پدال ترمز را تعویض 

کنید.۴ کنترل  ولتاژ منبع تغذیه میکروسوئیچ پدال ترمز را 

کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و بدنه را  a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید ولتاژ بین ترمینال ۱ از 
کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و بدنه را  b. سوئیچ را در وضعیت روشن  قرار داده و ولتاژ بین ترمینال ۴ 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کنید.– )B-004 (1  - بدنه   ۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ را باز 

کنید.)B-004 (4  - بدنه   ۱۱ تا ۱۴ ولتسوئیچ را باز 

به مرحله ۶ بروید. OK

ایراد دارد
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

• میکرو سوئیچ پدال ترمز
• فیوز

کانکتور • دسته سیم یا 
ECM 	

سوئیچ باز  خطای ناهماهنگ بودن سیگنال
میکرو سوئیچ پدال ترمز

P0571-29

رویه عیب یابی

کنید۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنهB – 017 ، ECM و E – 015 را 

اتصال بدنه و یا دسته سیم اتصال بدنه را تعویض یا جایگزین نمایید.ایراد دارد

کنید.۲ کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز  را 

کنید. ) باتوجه به پیکان در تصویر( کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز B-004 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز را   .b

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. ایراد دارد
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کنید.۶ کنترل  کنترل میکروسوئیچ پدال ترمز را  مدار 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و ترمینال های  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-004 (3( – B-011 (25(متصل  دائم

B-004 (2( – B-011 (23(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-011 (25 یا )B-004 (3  - بدنه  

قطع دائم)B-011 (25 یا )B-004 (3  - مثبت باتری 

قطع دائم)B-011 (23 یا )B-004 (2  - بدنه  

قطع دائم)B-011 (23  یا )B-004 (2  - مثبت باتری 

کنید. )میکروسوئیچ پدال ترمز- ECM(ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

کنید.۷ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G , کد خطای ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطای P0571-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. OKایراد دارد

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه میکروسوئیچ پدال ترمز  را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کنترل  b. فیوز های EF21 , EF03 را 

کنید. کانکتور  B-018 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .c
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و ترمینال های  d. دسته سیم بین ترمینالهای 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-004 (1( – B-018 (D2(متصل  دائم

B-004 (4( – B-018 (D7(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-018 (D2 یا )B-004 (1  - بدنه  

قطع دائم)B-018 (D2 یا )B-004 (1  - مثبت باتری 

قطع دائم)B-018 (D7 یا  )B-004 (4  - بدنه  

قطع دائم)B-018 (D7 یا )B-004 (4  - مثبت باتری 

ایراد دارد
کنید. فیوز را تعویض 

کنید. )میکروسوئیچ پدال ترمز – جعبه  رله و فیوز محفظه موتور( کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۶ کنترل  کنترل میکروسوئیچ پدال ترمز را  مدار 

کنید. کانکتور ECM B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و ترمینال های  b. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-004 (3( – B-011 (25(متصل  دائم

B-004 (2( – B-011 (23(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-011 (25 یا )B-004 (3  - بدنه  

قطع دائم)B-011 (25 یا )B-004 (3  - مثبت باتری 

قطع دائم)B-011 (23 یا )B-004 (2  - بدنه  

قطع دائم)B-011 (23  یا )B-004 (2  - مثبت باتری 

کنید. )میکروسوئیچ پدال ترمز- ECM(ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

کنید.۷ کنترل  خطاها را 

a. با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 3G , کد خطای ECM را بخوانید.
کنید. کد خطا مراجعه  b. به رویه تایید 

کد خطای P0571-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ که آیا  کنید  کنترل   .c

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. OKایراد دارد

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۵ کنترل  مدار منبع تغذیه میکروسوئیچ پدال ترمز  را 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کنترل  b. فیوز های EF21 , EF03 را 

کنید. کانکتور  B-018 جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را قطع   .c
کنید. کنترل  کانکتور  جعبه  رله و فیوز محفظه موتور را  کانکتور میکروسوئیچ پدال ترمز و ترمینال های  d. دسته سیم بین ترمینالهای 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-004 (1( – B-018 (D2(متصل  دائم

B-004 (4( – B-018 (D7(متصل دائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-018 (D2 یا )B-004 (1  - بدنه  

قطع دائم)B-018 (D2 یا )B-004 (1  - مثبت باتری 

قطع دائم)B-018 (D7 یا  )B-004 (4  - بدنه  

قطع دائم)B-018 (D7 یا )B-004 (4  - مثبت باتری 

ایراد دارد
کنید. فیوز را تعویض 

کنید. )میکروسوئیچ پدال ترمز – جعبه  رله و فیوز محفظه موتور( کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کالچ • سوئیچ 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
کنید. سوئیچ جرقه را روشن   کالچ میکروسوئیچ پدال  P0704-00

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کالچP0704-00کد خطا مدار ورودی میکرو سوئیچ پدال 
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علت احتمالی کد خطا شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

کالچ • سوئیچ 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	
کنید. سوئیچ جرقه را روشن   کالچ میکروسوئیچ پدال  P0704-00

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال بدنه B – 017 ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض نمایید. ایراد دارد

OK
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کالچP0704-00کد خطا مدار ورودی میکرو سوئیچ پدال 
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کنید.۴ کنترل  کالچ  را  مدار میکروسوئیچ پدال 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور ECM, B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کالچ  و ترمینال  کانکتور میکروسوئیچ پدال  c. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-003 (2( – B-011 (6(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-011 (6 یا )B-003 (2  - بدنه   

قطع دائم)B-011 (6 یا )B-003 (2 - مثبت باتری 

کالچ – ECM(ایراد دارد کنید. )میکروسوئیچ پدال  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید.۵ کنترل  کالچ  را  مدار اتصال بدنه  میکروسوئیچ پدال 

کنید.  کنترل  a. اتصال بدنه B-024 را 
کنید.  کنترل  کالچ و بدنه را  کانکتور میکروسوئیچ پدال  b. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائم )B-003 (1  - بدنه 

OK

کنید. ایراد دارد کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
کالچ  – بدنه( )سوئیچ 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 
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کنید.۲ کنترل  کالچ را  کانکتور میکروسوئیچ پدال 

کنید. )فلش( کالچ را قطع  کانکتور B-003  میکروسوئیچ پدال   .a
کنید. کنترل  کالچ را  کانکتور میکروسوئیچ پدال   .b

کنید.ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۳ کنترل  کالچ را  میکروسوئیچ پدال 

کنید .  کالچ را باز  a. میکروسوئیچ پدال 
کنید. کنترل  کالچ را  b. میکروسوئیچ پدال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال ۱ و ۲
کنید )فشار ندهید( متصل  روشن  

کنید )فشار دهید( قطع خاموش 

کنید.ایراد دارد کالچ  را تعویض  میکروسوئیچ پدال 

OK
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کنید.۴ کنترل  کالچ  را  مدار میکروسوئیچ پدال 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور ECM, B-011 را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  کالچ  و ترمینال  کانکتور میکروسوئیچ پدال  c. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

B-003 (2( – B-011 (6(متصلدائم

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)B-011 (6 یا )B-003 (2  - بدنه   

قطع دائم)B-011 (6 یا )B-003 (2 - مثبت باتری 

کالچ – ECM(ایراد دارد کنید. )میکروسوئیچ پدال  کانکتور را تعویض یا تعمیر  دسته سیم یا 

OK

کنید.۵ کنترل  کالچ  را  مدار اتصال بدنه  میکروسوئیچ پدال 

کنید.  کنترل  a. اتصال بدنه B-024 را 
کنید.  کنترل  کالچ و بدنه را  کانکتور میکروسوئیچ پدال  b. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائم )B-003 (1  - بدنه 

OK

کنید. ایراد دارد کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
کالچ  – بدنه( )سوئیچ 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 
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کنید.۲ کنترل  کالچ را  کانکتور میکروسوئیچ پدال 

کنید. )فلش( کالچ را قطع  کانکتور B-003  میکروسوئیچ پدال   .a
کنید. کنترل  کالچ را  کانکتور میکروسوئیچ پدال   .b

کنید.ایراد دارد کانکتور را تعویض یا تعمیر 

OK

کنید.۳ کنترل  کالچ را  میکروسوئیچ پدال 

کنید .  کالچ را باز  a. میکروسوئیچ پدال 
کنید. کنترل  کالچ را  b. میکروسوئیچ پدال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

ترمینال ۱ و ۲
کنید )فشار ندهید( متصل  روشن  

کنید )فشار دهید( قطع خاموش 

کنید.ایراد دارد کالچ  را تعویض  میکروسوئیچ پدال 

OK
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گاز P0221-29کد خطا عملکرد/ سنسور/ سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه 

گازP0222-16کد خطا کم / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه  ولتاژ ورودی 

گازP0223-17کد خطا ولتاژ ورودی زیاد / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه 
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کنید.۶ کنترل  کد خطا را 

کد خطایECM را بخوانید.  , X-431 3Gبا استفاده از دستگاه عیب یاب .a
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

که آیا خطای P0704-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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گاز P0221-29کد خطا عملکرد/ سنسور/ سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه 

گازP0222-16کد خطا کم / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه  ولتاژ ورودی 

گازP0223-17کد خطا ولتاژ ورودی زیاد / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / دریچه 
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کنید.۶ کنترل  کد خطا را 

کد خطایECM را بخوانید.  , X-431 3Gبا استفاده از دستگاه عیب یاب .a
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

که آیا خطای P0704-00 هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c

کنید.ایراد دارد ECM را تعویض 

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است.
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

گاز ۲ • سنسور موقعیت  دریچه 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	

موتور روشن

عملکرد/ دامنه سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / 
گاز دریچه 

P0221-29

کم / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال  ولتاژ ورودی 
گاز / دریچه 

P0222-16

ولتاژ ورودی زیاد / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / 
گاز دریچه 

P0223-17

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کد خطا علت احتمالی شرایط تشخیص  کد خطا تعریف  کد خطا

گاز ۲ • سنسور موقعیت  دریچه 
کانکتور • دسته سیم یا 

ECM 	

موتور روشن

عملکرد/ دامنه سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / 
گاز دریچه 

P0221-29

کم / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال  ولتاژ ورودی 
گاز / دریچه 

P0222-16

ولتاژ ورودی زیاد / سنسور / سوئیچ B موقعیت  پدال / 
گاز دریچه 

P0223-17

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  اتصال بدنه ECM را 

a. سوئیچ را در مرحله قفل قرار دهید.
کنید. کنترل  b. اتصال به بدنه B – 017 ، ECM و E – 015 را 

دسته سیم اتصال بدنه و نقطه اتصال بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید.ایراد دارد

OK
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کنید.۴ کنترل  گاز را  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور موقعیت  دریچه 

a.  سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید.  گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-013 دریچه   .b

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی و بدنه را  کانکتور دریچه  c. سوئیچ را در حالت باز بگذارید و ولتاژ بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)E-013 (3  بدنه  

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. OK

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  گاز را  مدار منبع تغذیه سنسور موقعیت دریچه 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور E-018 ECM را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  c. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (107 یا )E-013 (3 - بدنه  

قطع دائم )E-018 (107یا )E-013 (3 - مثبت باتری 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-013 (3( – E-018 (107(متصل  دائم

کنید. )دریچه  کانکتور  را تعویض  دسته سیم یا 
)ECM –  گاز الکترونیکی

OKایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید )باتوجه به فلش( گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-OB دریچه   .a
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  گاز  را  ولتاژ سیگنال ۲ سنسور موقعیت  دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-013 دریچه   .a
b. سوئیچ را در حالت روشن بگذارید.

کنید. کنترل  گاز را  c. با استفاده از دستگاه عیب یاب، ولتاژ سیگنال ۲ سنسور موقعیت دریچه 

مقدار استاندارد )ولت(شرایط 

گاز را رها سازید ۴/۲۲پدال 

گاز را فشار دهید. ۰/۷8پدال 

به مرحله 8 بروید. ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۴ کنترل  گاز را  ولتاژ منبع تغذیه  سنسور موقعیت  دریچه 

a.  سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید.  گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-013 دریچه   .b

کنید. کنترل  گاز الکترونیکی و بدنه را  کانکتور دریچه  c. سوئیچ را در حالت باز بگذارید و ولتاژ بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

۵ ولتسوئیچ باز)E-013 (3  بدنه  

کانکتور یا دسته سیم تعمیر و تعویض نمایید. OK

ایراد دارد

کنید.۵ کنترل  گاز را  مدار منبع تغذیه سنسور موقعیت دریچه 

a. سوئیچ را در حالت قفل بگذارید.
کنید. کانکتور E-018 ECM را قطع   .b

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال  کانکتور دریچه  c. دسته سیم بین ترمینال 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (107 یا )E-013 (3 - بدنه  

قطع دائم )E-018 (107یا )E-013 (3 - مثبت باتری 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

E-013 (3( – E-018 (107(متصل  دائم

کنید. )دریچه  کانکتور  را تعویض  دسته سیم یا 
)ECM –  گاز الکترونیکی

OKایراد دارد

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۲ کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه 

کنید )باتوجه به فلش( گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-OB دریچه   .a
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  کانکتور دریچه   .b

کنید. کانکتور را تعویض یا تعمیر  ایراد دارد

OK

کنید.۳ کنترل  گاز  را  ولتاژ سیگنال ۲ سنسور موقعیت  دریچه 

کنید. گاز الکترونیکی را قطع  کانکتور E-013 دریچه   .a
b. سوئیچ را در حالت روشن بگذارید.

کنید. کنترل  گاز را  c. با استفاده از دستگاه عیب یاب، ولتاژ سیگنال ۲ سنسور موقعیت دریچه 

مقدار استاندارد )ولت(شرایط 

گاز را رها سازید ۴/۲۲پدال 

گاز را فشار دهید. ۰/۷8پدال 

به مرحله 8 بروید. ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۷ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کنید. کنترل  کربن و مواد انباشته شده در داخل  گاز الکترونیکی را برای میزان رسوبات  a. دریچه 

کرده است یا خیر؟ گیر  گاز الکترونیکی  که آیا بدنه شیر دریچه  کنید  کنترل   .b
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. مقاومت دریچه 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کیلو اهمدر دمای معمولی ترمینال ۳ و ۲  ۱/۰۶۷

گاز  باز ترمینال ۵ و ۲ دریچه 
کاهش می یابد  مقاومت 
در حالیکه دریچه باز می 

شود.

گاز  بازترمینال ۵ و ۳ دریچه 
مقاوت افزایش می یابد 

در حالیکه دریچه باز می 
شود.

گاز الکترونیکــی را تعویــض یــا تمیــز کنیــد و بــه  مجموعــه دریچــه 
مرحلــه بعــدی برویــد.

ایراد دارد

OK

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید8 کنترل  خطاها را 

کد های خطایECM را بخوانید. a. با استفاده از دستگاه عیب یاب 
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

که آیا خطای P۰۲۲۲ ، ۲9-P۰۲۲۱-۱۶ یا P۰۲۲۳-۱۷ هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c
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کنید.۶ کنترل  گاز را  مدار اتصال بدنه  و مدار سیگنال ۲ سنسور موقعیت  دریچه 

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال های  کانکتور دریچه  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
E-013 (5( – E-018 (78(متصل  دائم
E-013 (2( – E-018 (86(متصل  دائم

گاز  کنیــد. )دریچــه  کانکتــور را تعویــض یــا تعمیــر  دســته ســیم یــا 
)ECM – الکترونیکــی

OKایراد دارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (78 یا )E-013 (5  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (78 یا )E-013 (5  - مثبت باتری 

قطع دائم)E-018 (86 یا )E-013 (2  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (86 یا )E-013 (2  - مثبت باتری 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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کنید.۷ کنترل  گاز الکترونیکی را  دریچه 

کنید. کنترل  کربن و مواد انباشته شده در داخل  گاز الکترونیکی را برای میزان رسوبات  a. دریچه 

کرده است یا خیر؟ گیر  گاز الکترونیکی  که آیا بدنه شیر دریچه  کنید  کنترل   .b
کنید. کنترل  گاز الکترونیکی را  c. مقاومت دریچه 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کیلو اهمدر دمای معمولی ترمینال ۳ و ۲  ۱/۰۶۷

گاز  باز ترمینال ۵ و ۲ دریچه 
کاهش می یابد  مقاومت 
در حالیکه دریچه باز می 

شود.

گاز  بازترمینال ۵ و ۳ دریچه 
مقاوت افزایش می یابد 

در حالیکه دریچه باز می 
شود.

گاز الکترونیکــی را تعویــض یــا تمیــز کنیــد و بــه  مجموعــه دریچــه 
مرحلــه بعــدی برویــد.

ایراد دارد

OK

OK

سیستم در حال عملکرد به صورت معمول است
که ایراد عنوان شده بوسیله مشتری رفع شده است. گردید  کنید و با انجام تست جاده مطمئن  خودرو را آماده تست جاده 

کنید8 کنترل  خطاها را 

کد های خطایECM را بخوانید. a. با استفاده از دستگاه عیب یاب 
کنید. b. به رویه تایید خطاها مراجعه 

که آیا خطای P۰۲۲۲ ، ۲9-P۰۲۲۱-۱۶ یا P۰۲۲۳-۱۷ هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل   .c
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کنید.۶ کنترل  گاز را  مدار اتصال بدنه  و مدار سیگنال ۲ سنسور موقعیت  دریچه 

کنید. کنترل  کانکتور ECM را  گاز الکترونیکی و ترمینال های  کانکتور دریچه  a. دسته سیم بین ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
E-013 (5( – E-018 (78(متصل  دائم
E-013 (2( – E-018 (86(متصل  دائم

گاز  کنیــد. )دریچــه  کانکتــور را تعویــض یــا تعمیــر  دســته ســیم یــا 
)ECM – الکترونیکــی

OKایراد دارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

قطع دائم)E-018 (78 یا )E-013 (5  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (78 یا )E-013 (5  - مثبت باتری 

قطع دائم)E-018 (86 یا )E-013 (2  - بدنه  

قطع دائم)E-018 (86 یا )E-013 (2  - مثبت باتری 

کنید. کنترل  از جهت قطع بودن مدار 

کنید. کنترل  از جهت نداشتن اتصالی مدار 
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مناطق احتمالیعالئم

موتور استارت نمی خورد و یا به آرامی در زمان استارت می چرخد

باتری

موتور استارتر

دسته سیم یا سوئیچ

بخش مکانیکی موتور

موتور به طول معمول استارت  می خورد ولی نمی تواند با موفقیت در زمان استارت روشن شود.

ک نیست. هیچ بنزینی در با

پمپ بنزین

سنسور دور موتور

کویل جرقه

بخش مکانیکی موتور

گرم بودن موتور بد روشن می شود. هنگام 

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

کویل جرقه

هنگام سرد بودن موتور بد روشن می شود.

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

انژکتور   بنزین

کویل جرقه

گاز دریچه 

بخش مکانیکی موتور

کار می کند ولی موتور در هر شرایطی بد روشن می شود. دور موتور 

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

انژکتور   بنزین

کویل جرقه

گاز دریچه 

لوله ورودی

زمانبندی جرقه

شمع جرقه

بخش مکانیکی موتور
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عیب یابی عالئم ایرادات موتور
کنید: ابتدا بازدید و بررسی اولیه قبل از بکارگیری رویه عیب یابی خطارا اجرا 

کند. که چراغ چک  موتور درست عمل می  ۱. مطمئن شوید 
که هیچ پیام خطایی ذخیره نشده باشد. کنید  کنترل  کرده و  ۲. از دستگاه عیب یاب استفاده 

گردد. گزارش شده است وجود دارد یا خیر و تحت چه شرایطی این وضعیت ایجاد می  که از سوی مشتری  که ایرادی  کنید  ۳. تائید 

سپس، بازدید و بررسی ظاهری را انجام دهید:
که مسیر بنزین  نشتی نداشته باشد. کنید  کنترل   .۱

کنید لوله خال شکسته، پیچ خورده نباشد و به درستی نصب شده باشد. کنترل   .۲

کش آسیب دیدگی، نشتی و یا مسدودی نداشته باشد. که لوله هوا کنید  کنترل   .۳
کند. کار می  که وایر شمع شکستگی و معیوب شد گی نداشته باشد و یا توالی جرقه درست  کنید  کنترل   .۴

که دسته سیم ها بدنه تمیز و ایمن باشند. کنید  کنترل   .۵
کانکتور یا سنسور شل نشده یا اتصال ضعیف نداشته باشد. که  کنید  کنترل   .۶

نکته:
کنید. در غیر این صورت بر تعمیر شما تاثیر می گذارد. در صورت وجود شرایط باال، نخست محل مشکل را تمیز و یا تعمیر 

راهنمای عیب یابی
که هیچ ایرادی در عملکرد موتور ثبت نشده باشد. کنید  ۱. تائید 

که هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل  ۲. نشانه های ایراد را 
۳. پس از بررسی موارد فوق، هیچ عملکرد غیر عادی مشاهده نشد.

کــه مــی توانــد بــر  ۴. در حیــن ســرویس از  بررســی صحیــح خــودرو غافــل نشــوید ایــن شــرایط عبارتنــد از فشــار ســیلندر، زمانبنــدی جرقــه و شــرایط بنزیــن  و غیــره ای 
گــذارد. کل سیســتم تاثیــر 

گــر عالئــم همچنــان  گــر نشــانه هــای عیــب  قابــل برطــرف شــدن باشــد ممکــن اســت مشــکل ECM باشــد ا کنیــد ا کنیــد و یــک مرحلــه آنــرا تســت  ECM .۵ را تعویــض 
کنیــد. کنیــد و یکبــار دیگــر عیب یابــی  کنیــد و مراحــل را تکــرار  وجــود داشــته باشــند از ECM قبلــی مجــددا اســتفاده 
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مناطق احتمالیعالئم

موتور استارت نمی خورد و یا به آرامی در زمان استارت می چرخد

باتری

موتور استارتر

دسته سیم یا سوئیچ

بخش مکانیکی موتور

موتور به طول معمول استارت  می خورد ولی نمی تواند با موفقیت در زمان استارت روشن شود.

ک نیست. هیچ بنزینی در با

پمپ بنزین

سنسور دور موتور

کویل جرقه

بخش مکانیکی موتور

گرم بودن موتور بد روشن می شود. هنگام 

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

کویل جرقه

هنگام سرد بودن موتور بد روشن می شود.

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

انژکتور   بنزین

کویل جرقه

گاز دریچه 

بخش مکانیکی موتور

کار می کند ولی موتور در هر شرایطی بد روشن می شود. دور موتور 

آب در بنزین

پمپ بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

انژکتور   بنزین

کویل جرقه

گاز دریچه 

لوله ورودی

زمانبندی جرقه

شمع جرقه

بخش مکانیکی موتور
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عیب یابی عالئم ایرادات موتور
کنید: ابتدا بازدید و بررسی اولیه قبل از بکارگیری رویه عیب یابی خطارا اجرا 

کند. که چراغ چک  موتور درست عمل می  ۱. مطمئن شوید 
که هیچ پیام خطایی ذخیره نشده باشد. کنید  کنترل  کرده و  ۲. از دستگاه عیب یاب استفاده 

گردد. گزارش شده است وجود دارد یا خیر و تحت چه شرایطی این وضعیت ایجاد می  که از سوی مشتری  که ایرادی  کنید  ۳. تائید 

سپس، بازدید و بررسی ظاهری را انجام دهید:
که مسیر بنزین  نشتی نداشته باشد. کنید  کنترل   .۱

کنید لوله خال شکسته، پیچ خورده نباشد و به درستی نصب شده باشد. کنترل   .۲

کش آسیب دیدگی، نشتی و یا مسدودی نداشته باشد. که لوله هوا کنید  کنترل   .۳
کند. کار می  که وایر شمع شکستگی و معیوب شد گی نداشته باشد و یا توالی جرقه درست  کنید  کنترل   .۴

که دسته سیم ها بدنه تمیز و ایمن باشند. کنید  کنترل   .۵
کانکتور یا سنسور شل نشده یا اتصال ضعیف نداشته باشد. که  کنید  کنترل   .۶

نکته:
کنید. در غیر این صورت بر تعمیر شما تاثیر می گذارد. در صورت وجود شرایط باال، نخست محل مشکل را تمیز و یا تعمیر 

راهنمای عیب یابی
که هیچ ایرادی در عملکرد موتور ثبت نشده باشد. کنید  ۱. تائید 

که هنوز وجود دارد یا خیر؟ کنید  کنترل  ۲. نشانه های ایراد را 
۳. پس از بررسی موارد فوق، هیچ عملکرد غیر عادی مشاهده نشد.

کــه مــی توانــد بــر  ۴. در حیــن ســرویس از  بررســی صحیــح خــودرو غافــل نشــوید ایــن شــرایط عبارتنــد از فشــار ســیلندر، زمانبنــدی جرقــه و شــرایط بنزیــن  و غیــره ای 
گــذارد. کل سیســتم تاثیــر 

گــر عالئــم همچنــان  گــر نشــانه هــای عیــب  قابــل برطــرف شــدن باشــد ممکــن اســت مشــکل ECM باشــد ا کنیــد ا کنیــد و یــک مرحلــه آنــرا تســت  ECM .۵ را تعویــض 
کنیــد. کنیــد و یکبــار دیگــر عیب یابــی  کنیــد و مراحــل را تکــرار  وجــود داشــته باشــند از ECM قبلــی مجــددا اســتفاده 
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گاز دادن کند در زمان  عکس العمل 

گاز و دبی جرمی هوا سنسور موقعیت دریچه 

شمع جرقه

گاز لوله ورودی دریچه 

انژکتور   بنزین

تایمینگ جرقه

گزوز لوله ا

گیری ضعیف شتاب 

اب در بنزین

گاز و دبی جرمی هوا سنسور موقعیت دریچه 

شمع جرقه

کویل جرقه

گاز دریچه 

لوله ورودی

انژکتور   بنزین

تایمینگ جرقه

گزوز لوله ا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

3۴2

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

مناطق احتمالیعالئم

کند ولی دور آرام دچار مشکل است. کار درست  خود را می  موتور 

آب در بنزین

انژکتور   بنزین

شمع جرقه

گاز دریچه 

لوله ورودی

زمانبندی جرقه

بخش مکانیکی موتور

کمی مشکل است. گرم شدن  کند ولی دور آرام در مرحله  کار می  موتور به صورت درست  

آب در بنزین

کننده سنسور دمای خنک 

شمع جرقه

گاز دریچه 

لوله ورودی

بخش مکانیکی موتور

گرم شدن مشکل است کم در مرحله  موتور در حالت درست  است ولی دور 

آب در بنزین

کننده سنسور دمای مایع خنک 

شمع جرقه

گاز هوزینگ دریچه 

لوله ورودی

بخش مکانیکی موتور

کند ولی دور آرام دارای مشکل بوده و یا با بار متوقف می شود. کار درست  خود را می  موتور 
A/C سیستم

انژکتور   بنزین

موتور در حالت معمولی  است ولی دور ارام خیلی باالست.

آب در بنزین

لوله خالء

کننده سنسور دمای مایع خنک 

تایمینگ جرقه

کاهش قدرت می شود گیری موتور دچار  کم است یا هنگام شتاب  دور موتور 

لوله ورودی

انژکتور   بنزین

تایمینگ جرقه

گزوز لوله ا

آب در بنزین
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کنید.۵ گیرپاژ بودن موتور را بررسی 

کند. کار  کندی  کار نکند یا به  که باعث می شود موتور استارتر  ک داخلی موتور خیلی زیاد است،  که آیا اصطحکا کنید  کنترل   .a

گیرپاژ بودن موتور  را  با تعمیر  آن رفع کنید. ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

3۴۴

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  که موتور روشن  می شود را  ولتاژ بین ترمینال های باتری هنگامی 

موتور استارت  نمی خورد یا به آرامی در زمان استارت می چرخد.

دسته سیم را  تعویض یا تعمیر کنید.

باتری را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  عملکرد موتور استارتر را 

استارتر  را  تعویض یا تعمیر کنید.

کنید.۴ کنترل  گیربکس را  روغن موتور و 

از روغن موتور  یا گیربکس را  با مشخصات مناسب استفاده کنید.

ولتاژ 8 تا ۱۲ ولت است.

کنید.۲ کنترل  ولتاژ  ترمینال موتور استارتر را 

کنید. کنترل  a. سوئیچ را در حالت START  نگهداشته و ولتاژ  ترمینال موتور استارتر را 

ولتاژ 8 تا ۱۲ ولت است.

کنید . a. استارتر را باز 
کرده است یا خیر؟ گیرپاژ  که آیا مدار آن قطعی دارد یا خیر؟ و یا بخاطر عدم روغنکاری موتور استارتر  کنید  کنترل   .b

OK

OK

OK

OK

کــه مقاومــت مکانیکــی داخلــی موتــور اســتارتر زیــاد اســت؟ یــا بــه علــت ســفت بــودن روغــن موتــور  کنیــد  کنتــرل  a. در صورتیکــه فقــط در زمســتان هــا بــه وجــود می آیــد 

یــا روغــن گیربکــس اســت.
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کنید.۵ گیرپاژ بودن موتور را بررسی 

کند. کار  کندی  کار نکند یا به  که باعث می شود موتور استارتر  ک داخلی موتور خیلی زیاد است،  که آیا اصطحکا کنید  کنترل   .a

گیرپاژ بودن موتور  را  با تعمیر  آن رفع کنید. ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 
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3۴۴

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  که موتور روشن  می شود را  ولتاژ بین ترمینال های باتری هنگامی 

موتور استارت  نمی خورد یا به آرامی در زمان استارت می چرخد.

دسته سیم را  تعویض یا تعمیر کنید.

باتری را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  عملکرد موتور استارتر را 

استارتر  را  تعویض یا تعمیر کنید.

کنید.۴ کنترل  گیربکس را  روغن موتور و 

از روغن موتور  یا گیربکس را  با مشخصات مناسب استفاده کنید.

ولتاژ 8 تا ۱۲ ولت است.

کنید.۲ کنترل  ولتاژ  ترمینال موتور استارتر را 

کنید. کنترل  a. سوئیچ را در حالت START  نگهداشته و ولتاژ  ترمینال موتور استارتر را 

ولتاژ 8 تا ۱۲ ولت است.

کنید . a. استارتر را باز 
کرده است یا خیر؟ گیرپاژ  که آیا مدار آن قطعی دارد یا خیر؟ و یا بخاطر عدم روغنکاری موتور استارتر  کنید  کنترل   .b

OK

OK

OK

OK

کــه مقاومــت مکانیکــی داخلــی موتــور اســتارتر زیــاد اســت؟ یــا بــه علــت ســفت بــودن روغــن موتــور  کنیــد  کنتــرل  a. در صورتیکــه فقــط در زمســتان هــا بــه وجــود می آیــد 

یــا روغــن گیربکــس اســت.
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کنید.۵ کنترل  منبع تغذیه و بدنه  ECM را 

کنید. کانکتور ECM, B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور ECM را  b. سوئیچ را در حالت باز قرار دهید و ترمینال های 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا

دسته سیم مربوطه را تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

3۴6

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  فشار سوخت  را 

موتور به طور معمول استارت می خورد ولی روشن نمی شود.

دسته سیم سنسور موقعیت  میل لنگ )سنسور دور موتور( را  تعمیر  و کنترل کنید.

پمپ بنزین و  سیستم سوخت  را  تعویض یا  تعمیر کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  جرقه را 

سیستم جرقه  را  تعمیر  یا کنترل کنید.

کنید.۴ کنترل  کمپرس سیلندر را 

جهت بررسی علت پایین بودن فشار تراکم،  موتور را کنترل کنید.

فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنید.  کنترل  گیج فشار سوخت، فشار سوخت را   a.با استفاده از 

کنید.۲ با استفاده از دستگاه عیب یاب، سیگنال سنسور دور موتور را بررسی 

کنید، موتور را استارت بزنید و اطالعات داده را بخوانید. a. دستگاه عیب یاب را وصل 
کنید. b. سیگنال سنسور دور موتور را بررسی 

کنید. موتور را استارت زده و ببینید جرقه زده می شود یا نه . کنید و بدنه شمع را به بدنه  وصل  a. کویل و شمع جرقه یکی از سیلندر ها را باز 
کامل است. بله: جرقه 

فشار سوخت استاندارد

OK

OK

OK

OK

کنید. گیری  که عدم احتراق دارد را اندازه  کم سیلندری  .a میزان فشار ترا
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۴۰۰سوئیچ بسته

کنید.  کنترل  گیج فشار سوخت، فشار سوخت را   a.با استفاده از 

کنید.۲ با استفاده از دستگاه عیب یاب، سیگنال سنسور دور موتور را بررسی 

کنید، موتور را استارت بزنید و اطالعات داده را بخوانید. a. دستگاه عیب یاب را وصل 
کنید. b. سیگنال سنسور دور موتور را بررسی 

کنید. موتور را استارت زده و ببینید جرقه زده می شود یا نه . کنید و بدنه شمع را به بدنه  وصل  a. کویل و شمع جرقه یکی از سیلندر ها را باز 
کامل است. بله: جرقه 

فشار سوخت استاندارد

OK

OK

OK

OK

کنید. گیری  که عدم احتراق دارد را اندازه  کم سیلندری  .a میزان فشار ترا
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کنید.۵ کنترل  کیفیت سوخت را  وضعیت و 

کرده اید بوجود آمده است یا خیر؟ a. ببینید مشکلی پس از اینکه سوخت را پر 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا

دسته سیم مربوطه را  تعویض یا  تعمیر کنید.

سوخت  را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

کنید.۶ کنترل  منبع تغذیه و بدنه ECM را 

کنید. کانکتور B – 011 ECM را جدا   .a
کنید. کنترل  b. سوئیچ را در مرحله ON قرار داده و ترمینال های ECM را 

OK
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رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  فشار سوخت را 

گرم بودن بد روشن می شود.  موتور زمان 

سیستم جرقه را  تعمیر  یا کنترل کنید.

پمپ یا رگالتور  و  یا دیگر  اجزای سیستم سوخت  را تعویض یا تعمیر کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

که آیا در این لحظه با موفقیت روشن  می شود یا نه.۳ کنید، موتور را استارت بزنید  کننده را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک 

دسته سیم را  تعمیر  یا تعویض کنید یا سنسور  را  تعویض کنید.

که فشار سوخت افزایش می یابد.۴ کنید  کرده و دقت  گیری  لوله بازگشت پمپ سوخت را مسدود نموده، فشار سوخت را اندازه 

مجموعه پمپ بنزین را تعویض نمایید.

فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنید.  کنترل  a. با استفاده از فشار سنج، فشار سوخت را 

کنید.۲ کنترل  جرقه را 

که آیا جرقه می زند یا نه. کنید. موتور را استارت بزنید و ببینید  a. کویل و شمع جرقه یک سیلندر را بازکنید ،  و بدنه شمع را به بدنه  وصل 
جرقه تولید می شود.

فشار سوخت استاندارد

OK

OK

OK

OK
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که انژکتور دارای شکستگی و نشتی نباشد.۵ کنید  کنترل 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز 
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا

دسته سیم مربوطه را تعویض یا تعمیر کنید.

انژکتور را تعویض و یا تمیز کنید. 

ایراد دارد

ایراد دارد
OK

OK

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

کنید.۶ کنترل  شرایط بنزین  را 

کرده اید بوجود نیامده باشد.  a.ببینید مشکلی پس از اینکه بنزین  را پر 

بنزین  را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۷ کنترل  کم سیلندر را  فشار ترا

که عدم احتراق دارد را اندازه بگیرید. کم سیلندری را  a. میزان ترا

کم  کم  کنترل نمایید.  موتور  را  بمنظور  تایید علت فشار  ترا ایراد دارد

کنید.8 کنترل  منبع تغذیه ECM و بدنه را 

کنید  کانکتور B – 011 ECM را جدا       .a
کنید.  کنترل  b.      سوئیچ را در مرحله ON قرار داده و ترمینال های ECM را 
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کنید.۱ کنترل  فشار سوخت  را 

استارت زدن با موتور سرد مشکل است 

قطعات سیستم جرقه را  تعمیر  یا  تعویض کنید.

قطعات سیستم سوخت  را تعویض یا تعمیر کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

که آیا در این لحظه با موفقیت روشن  می شود یا نه.۳ کنید، موتور را استارت بزنید  کننده را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک 

دسته سیم را تعمیر یا کنترل کنید یا سنسور را تعویض کنید.

که موتور به راحتی استارت می خورد؟۴ کنید  گاز را به آرامی فشار دهید، و مشاهده  پدال 

دریچه گاز را تمیز کنید

فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنید. کنترل  گیج فشار سوخت، فشار سوخت را   a.با استفاده از 

کنید.۲ کنترل  جرقه را 

که آیا جرقه می زند یا نه. کنید. موتور را استارت بزنید و ببینید  a.کویل  و شمع جرقه هر سیلندر را بازکنید ،  و بدنه شمع را به بدنه  وصل 
جرقه تولید نمی شود.

فشار سوخت استاندارد

OK

OK

ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۱ کنترل  فشار سوخت  را 

استارت زدن با موتور سرد مشکل است 

قطعات سیستم جرقه را  تعمیر  یا  تعویض کنید.

قطعات سیستم سوخت  را تعویض یا تعمیر کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

که آیا در این لحظه با موفقیت روشن  می شود یا نه.۳ کنید، موتور را استارت بزنید  کننده را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک 

دسته سیم را تعمیر یا کنترل کنید یا سنسور را تعویض کنید.

که موتور به راحتی استارت می خورد؟۴ کنید  گاز را به آرامی فشار دهید، و مشاهده  پدال 

دریچه گاز را تمیز کنید

فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنید. کنترل  گیج فشار سوخت، فشار سوخت را   a.با استفاده از 

کنید.۲ کنترل  جرقه را 

که آیا جرقه می زند یا نه. کنید. موتور را استارت بزنید و ببینید  a.کویل  و شمع جرقه هر سیلندر را بازکنید ،  و بدنه شمع را به بدنه  وصل 
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فشار سوخت استاندارد

OK

OK

ایراد دارد

ایراد دارد
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که آیا در این لحظه با موفقیت روشن  می شود یا نه.۵ کنید، موتور را استارت بزنید  کننده را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک 

دسته سیم را تعمیر یا کنترل کنید یا سنسور را جایگزین کنید.

که بخوبی استارت می خورد؟۶ کنید  گاز را به آرامی فشار دهید، و مشاهده  پدال 

دریچه  گاز  را  تمیز کنید.

که مسدود نشده یا نشتی نداشته باشد.۷ کنید  کنترل  انژکتور   را 

OK انژکتور   را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کیفیت بنزین  را 

بنزین  را تعویض کنید.

کنید.9 کنترل  کم سیلندر را  فشار ترا

OK
جهت بررسی  علت پایین بودن فشار تراکم هر سیلندر، موتور را کنترل کنید. ایراد دارد

OK

گیری ایجاد شده است.  که آیا مشکل پس از سوخت  کنید   a.بررسی 

کنید. کنترل  که عدم احتراق دارد را  کم سیلندری  .a میزان فشار ترا

OK

OK
ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
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کنید.۱ کنترل  کنید، مسدود نشده باشد و لوله ورودی را برای عدم نشت  کنترل  فیلتر هوا را 

سیستم هوای ورودی را تعمیر و کنترل کنید. ایراد دارد

دور موتور درست نشان می دهد  است ولی در هر صورت برای روشن شدن مشکل دارد.

کنید.۲ کنترل  فشار بنزین  را 

قطعات سیستم  سوخت رسانی  را  تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  شمع جرقه را 

شمع جرقه را عوض کنید.  ایراد دارد

کنید.۴ کنترل  جرقه را 

سیستم جرقه را تعمیر و کنترل کنید.

کنید.  ع شمع و فاصله دهانه آن را مطابق استاندارد رعایت  کنید و نو کنترل   a.شمع جرقه هر سیلندر را 

OK

کنید. کنترل  کنید. شمع جرقه در سیلندر را  کنترل  کنید. فشار بنزین  را  a. از یک فشار سنج  استفاده 

فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنیــد. موتــور را اســتارت بزنیــد و  a.کویــل  و شــمع جرقــه هــر  ســیلندر را بازکنیــد،  و بدنــه شــمع را بــه قســمت بــدون رنــگ  بدنــه موتــور یــا محفظــه موتــور  وصــل 
کــه آیــا جرقــه مــی زنــد یــا نــه. ببینیــد 

بله: جرقه توید می شود.
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که آیا در این لحظه با موفقیت روشن  می شود یا نه.۵ کنید، موتور را استارت بزنید  کننده را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک 

دسته سیم را تعمیر یا کنترل کنید یا سنسور را جایگزین کنید.

که بخوبی استارت می خورد؟۶ کنید  گاز را به آرامی فشار دهید، و مشاهده  پدال 

دریچه  گاز  را  تمیز کنید.

که مسدود نشده یا نشتی نداشته باشد.۷ کنید  کنترل  انژکتور   را 

OK انژکتور   را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

کنید.8 کنترل  کیفیت بنزین  را 

بنزین  را تعویض کنید.

کنید.9 کنترل  کم سیلندر را  فشار ترا

OK
جهت بررسی  علت پایین بودن فشار تراکم هر سیلندر، موتور را کنترل کنید. ایراد دارد

OK

گیری ایجاد شده است.  که آیا مشکل پس از سوخت  کنید   a.بررسی 

کنید. کنترل  که عدم احتراق دارد را  کم سیلندری  .a میزان فشار ترا

OK

OK
ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
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فشار سیستم بنزین  )KPa(شرایط

۴۰۰سوئیچ باز

۴۰۰دور آرام  موتور

۴۰۰سوئیچ بسته

کنیــد. موتــور را اســتارت بزنیــد و  a.کویــل  و شــمع جرقــه هــر  ســیلندر را بازکنیــد،  و بدنــه شــمع را بــه قســمت بــدون رنــگ  بدنــه موتــور یــا محفظــه موتــور  وصــل 
کــه آیــا جرقــه مــی زنــد یــا نــه. ببینیــد 

بله: جرقه توید می شود.
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کنید.۱ کنترل  که مسدود نشده باشد و لوله های منیفولد ورودی را برای عدم نشت  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم  هوای ورودی را تعمیر و کنترل کنید. ایراد دارد

کار می کند. کارکرد معمول خود را  دارد ولی در دور آرام بد  موتور 

گیر نداشته باشد.۲ گاز  که دریچه  کنید  کنترل  

OK
دریچه گاز  را  تعوض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  شمع جرقه را 

OK شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. ۴ کنترل   کربن  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK

دریچه گاز را تمیز کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل   انژکتور  را 

OK
انژکتور  را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و فاصله دهانه آن درست باشد. که نو کرده و بررسی نمایید  کنترل   a.شمع جرقه هر سیلندر را 

OK
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کنید.۱۰ کنترل  تایمینگ جرقه و توالی جرقه موتور را 

که توالی جرقه و تایمینگ جرقه درست باشد. کنید  کنترل   .a

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز 
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا

دسته سیم مربوطه را تعویض یا تعمیر کنید.

تایمینگ جرقه را  کنترل و  اصالح  نمائید. 

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

کنید.۱۱ کنترل  منبع تغذیه  ECM و بدنه  را 

کنید. کانکتور ECM, B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور و ECM را  کرده و ترمینال های   b.سوئیچ را باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

355

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور
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کنید.۱ کنترل  که مسدود نشده باشد و لوله های منیفولد ورودی را برای عدم نشت  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم  هوای ورودی را تعمیر و کنترل کنید. ایراد دارد

کار می کند. کارکرد معمول خود را  دارد ولی در دور آرام بد  موتور 

گیر نداشته باشد.۲ گاز  که دریچه  کنید  کنترل  

OK
دریچه گاز  را  تعوض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  شمع جرقه را 

OK شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. ۴ کنترل   کربن  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK

دریچه گاز را تمیز کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل   انژکتور  را 

OK
انژکتور  را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و فاصله دهانه آن درست باشد. که نو کرده و بررسی نمایید  کنترل   a.شمع جرقه هر سیلندر را 

OK
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کنید.۱۰ کنترل  تایمینگ جرقه و توالی جرقه موتور را 

که توالی جرقه و تایمینگ جرقه درست باشد. کنید  کنترل   .a

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز 
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا

دسته سیم مربوطه را تعویض یا تعمیر کنید.

تایمینگ جرقه را  کنترل و  اصالح  نمائید. 

ایراد دارد

ایراد دارد

OK

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

کنید.۱۱ کنترل  منبع تغذیه  ECM و بدنه  را 

کنید. کانکتور ECM, B-011 را قطع   .a
کنید. کنترل  کانکتور و ECM را  کرده و ترمینال های   b.سوئیچ را باز 
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کنید.9 برق و بدنه ECM را بررسی 

OK

کانکتور و دسته سیم مربوطه را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. به راهنمای عیب یابی مراجعه 

کانکتورB-011 از ECM را جدا کنید.   .a 

b. سوئیچ را باز کرده و ترمینال های کانکتور ECM را طبق جدول زیر بررسی منایید.

ولتاژشرایطارتباط مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز 
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا
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کنید.۶ کنترل  کیفیت سوخت  را 

OK
بنزین  را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۷ کنترل  کم سیلندر را  فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد

که ایا مشکل درست پس از سوخت گیری ایجاد شده است؟ کنید  a. بررسی 

کنید. کنترل  که عدم احتراق دارد را  کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کنید.8 کنترل  تایمینگ جرقه و توالی جرقه موتور را 

که توالی جرقه و تایمینگ جرقه درست باشد. کنید  کنترل   .a

OK

تایمینگ جرقه را  اصالح و کنترل کنید.  ایراد دارد
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کنید.9 برق و بدنه ECM را بررسی 

OK

کانکتور و دسته سیم مربوطه را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. به راهنمای عیب یابی مراجعه 

کانکتورB-011 از ECM را جدا کنید.   .a 

b. سوئیچ را باز کرده و ترمینال های کانکتور ECM را طبق جدول زیر بررسی منایید.

ولتاژشرایطارتباط مولتی متر
B-011 (35 , 20(

سوئیچ باز 
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت)64 یا
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کنید.۶ کنترل  کیفیت سوخت  را 

OK
بنزین  را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۷ کنترل  کم سیلندر را  فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد

که ایا مشکل درست پس از سوخت گیری ایجاد شده است؟ کنید  a. بررسی 

کنید. کنترل  که عدم احتراق دارد را  کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کنید.8 کنترل  تایمینگ جرقه و توالی جرقه موتور را 

که توالی جرقه و تایمینگ جرقه درست باشد. کنید  کنترل   .a

OK

تایمینگ جرقه را  اصالح و کنترل کنید.  ایراد دارد
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رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  که مسدود نشده باشد و لوله هوای منی فولد ورودی را برای عدم نشت  کند  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم ورودی هوا  را  تعمیر  و  کنترل کنید. ایراد دارد

کند.  کار می  کرد معمول خود را دارد ولی در دور آرام بد  کار  موتور 

گیر نداشته باشد۲ گاز  که دریچه  کنید  کنترل  

OK
دریچه گاز  را  تعوض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  شمع جرقه را 

OK شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

ایراد دارد

کنید .۴ کنترل   کربن  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK

دریچه گاز را تمیز کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل   انژکتور  را 

OK
انژکتور  را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و فاصله دهانه آن درست باشد. که نو کرده و بررسی نمایید  کنترل   a.شمع جرقه هر سیلندر را 
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کنید.۶ کنترل   شرایط بنزین  را 

OK
بنزین  را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. ۷ کنترل   کم سیلندر   را  میزان فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد

گیری مشکل ایجاد شده است که آیا درست پس از سوخت   کنید   a.بررسی 

که عدم احتراق دارد را اندازه بگیرید. کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کنید. 8 کنترل  تایمینگ و توالی جرقه را 

دسته سیم مرتبط را تعویض  یا تعمیر کنید. ایراد دارد

که تایمینگ و توالی جرقه موتور درست باشد. کنید  کنترل       .a

OK

OK

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-011 (35,20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت )64یا

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

تایمینگ جرقه را  اصالح و کنترل کنید.  ایراد دارد

کنید.9 کنترل   برق تغذیه ECM و بدنه را 

کنید. کانکتور ECM , B-011 را قطع       .a
کنید. کنترل   کانکتور ECM را  کرده و ترمینال های  b.      سوئیچ را باز 
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کنید.۱ کنترل  که مسدود نشده باشد و لوله هوای منی فولد ورودی را برای عدم نشت  کند  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم ورودی هوا  را  تعمیر  و  کنترل کنید. ایراد دارد

کند.  کار می  کرد معمول خود را دارد ولی در دور آرام بد  کار  موتور 

گیر نداشته باشد۲ گاز  که دریچه  کنید  کنترل  

OK
دریچه گاز  را  تعوض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  شمع جرقه را 

OK شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

ایراد دارد

کنید .۴ کنترل   کربن  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK

دریچه گاز را تمیز کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل   انژکتور  را 

OK
انژکتور  را تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و فاصله دهانه آن درست باشد. که نو کرده و بررسی نمایید  کنترل   a.شمع جرقه هر سیلندر را 
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کنید.۶ کنترل   شرایط بنزین  را 

OK
بنزین  را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید. ۷ کنترل   کم سیلندر   را  میزان فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد

گیری مشکل ایجاد شده است که آیا درست پس از سوخت   کنید   a.بررسی 

که عدم احتراق دارد را اندازه بگیرید. کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کنید. 8 کنترل  تایمینگ و توالی جرقه را 

دسته سیم مرتبط را تعویض  یا تعمیر کنید. ایراد دارد

که تایمینگ و توالی جرقه موتور درست باشد. کنید  کنترل       .a

OK

OK

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-011 (35,20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت )64یا

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

تایمینگ جرقه را  اصالح و کنترل کنید.  ایراد دارد

کنید.9 کنترل   برق تغذیه ECM و بدنه را 

کنید. کانکتور ECM , B-011 را قطع       .a
کنید. کنترل   کانکتور ECM را  کرده و ترمینال های  b.      سوئیچ را باز 
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رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  کنید، مسدود نشده باشد و لوله ورودی هوا را برای عدم نشتی  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم ورودی هوا  را تعمیر و کنترل کنید. ایراد دارد

کند. کار می  کمی بد  گرم شدن  موتور به صورت معمول استارت می خورد ولی دور آرام  در مرحله 

کنید.۲ کنترل  شمع جرقه را 

OK
شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  کربنی  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK
دریچه گاز را تمیز کنید. ایراد دارد

OK

کار می کند یا خیر؟۴ گرم شدن موتور بد  که باز هم در مرحله  کنید  کرده موتور را استارت بزنید و مشاهده  کننده دما را قطع  کانکتور سنسور خنک 

ایراد دارد

دریچه گاز  را تعویض کرده و یا دسته سیم را تعمیر  و کنترل کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل  انژکتور را 

OK
انژکتور  را  تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و  دهانه آن درست باشد. که نو کرده  کنترل   a.شمع جرقه  را 
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کنید.۶ کنترل   شرایط بنزین  را 

گیری مشکل ایجاد شده است؟ که آیا درست پس از سوخت   کنید   a.بررسی 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-011 (35,20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت )64یا

بنزین  را تعویض نمایید. ایراد دارد
OK

کنید. ۷ کنترل   کم سیلندر   را  میزان فشار ترا

که عدم احتراق دارد را اندازه بگیرید. کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد
OK

کنید.8 کنترل   تغذیه برق ECM و بدنه را 

کنید. کانکتور ECM , B-011 را قطع   .a
کنید کنترل   کانکتور ECM را  کرده و ترمینال های  b. سوئیچ جرقه را روشن 

کم بررسی کنید.  موتور را برای کم بودن فشار ترا ایراد دارد

OK دسته سیم مربوط را  تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

361

SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

رویه عیب یابی

کنید.۱ کنترل  کنید، مسدود نشده باشد و لوله ورودی هوا را برای عدم نشتی  کنترل  فیلتر هوا را 

OK
سیستم ورودی هوا  را تعمیر و کنترل کنید. ایراد دارد

کند. کار می  کمی بد  گرم شدن  موتور به صورت معمول استارت می خورد ولی دور آرام  در مرحله 

کنید.۲ کنترل  شمع جرقه را 

OK
شمع جرقه را تعویض کنید. ایراد دارد

کنید.۳ کنترل  کربنی  گاز را برای رسوبات  دریچه 

OK
دریچه گاز را تمیز کنید. ایراد دارد

OK

کار می کند یا خیر؟۴ گرم شدن موتور بد  که باز هم در مرحله  کنید  کرده موتور را استارت بزنید و مشاهده  کننده دما را قطع  کانکتور سنسور خنک 

ایراد دارد

دریچه گاز  را تعویض کرده و یا دسته سیم را تعمیر  و کنترل کنید.

که نشتی نداشته باشد یا مسدود نشده باشد.۵ کنید  کنترل  انژکتور را 

OK
انژکتور  را  تعویض یا تمیز کنید. ایراد دارد

ع و  دهانه آن درست باشد. که نو کرده  کنترل   a.شمع جرقه  را 
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کنید.۶ کنترل   شرایط بنزین  را 

گیری مشکل ایجاد شده است؟ که آیا درست پس از سوخت   کنید   a.بررسی 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-011 (35,20(

سوئیچ باز
۱۱ تا ۱۴ ولت

 B-011 (63۰ ولت )64یا

بنزین  را تعویض نمایید. ایراد دارد
OK

کنید. ۷ کنترل   کم سیلندر   را  میزان فشار ترا

که عدم احتراق دارد را اندازه بگیرید. کم سیلندری   a.میزان فشار ترا

کم بررسی کنید.  موتور  را  از جهت کم بودن فشار ترا ایراد دارد
OK

کنید.8 کنترل   تغذیه برق ECM و بدنه را 

کنید. کانکتور ECM , B-011 را قطع   .a
کنید کنترل   کانکتور ECM را  کرده و ترمینال های  b. سوئیچ جرقه را روشن 

کم بررسی کنید.  موتور را برای کم بودن فشار ترا ایراد دارد

OK دسته سیم مربوط را  تعویض یا تعمیر کنید. ایراد دارد

کنید. به بخش راهنمای عیب یابی مراجعه 
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سنسور ضربه
معرفی

گرفته می شود.  سنسور ضربه بر روی بلوک سیلندر نصب   شده و برای عیب یابی  ارتعاشات موتور بکار 
عملکرد 

عنصــر حســاس سنســور ضربــه از ســرامیک پیــزو الکتریکــی ســاخته شــده اســت. ارتعــاش  بلــوک  ســیلندر موتــور مــی توانــد بــه ســرامیک پیــز و الکتریکــی از طریــق جــرم 
گــردد. بــه علــت فشــار تولیــد شــده از ســوی جــرم ســرامیک پیــزو الکتریکــی ولتــاژی تولیــد می شــود. هــر چقــدر شــدت لــرزش افزایــش یابــد  موجــود در سنســور منتقــل 

سنســور ضربــه ولتــاژ خروجــی بیشــتری را بــر همــان اســاس ارائــه خواهــد داد.
کنتــرل  گــردد بــه مراتــب بیشــتر از ســیگنال ارتعاشــات حالــت عــادی اســت واحــد  کــه بوســیله ضربــات موتــور ایجــاد مــی  بــه دلیــل اینکــه فرکانــس ســیگنال ارتعاشــی 

کــه البتــه بــا پــردازش ســیگنال هــای سنســور ضربــه بــه ایــن مهــم دســت مــی یابــد. موتــور مــی توانــد ســیگنال هــای بــا ضربــه و بــدون ضربــه را تشــخیص دهــد 
کردن باز 

کنید. ۱.تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

)۲۰ ± ۵ N.M : کننده کرده و پیچ ثابت سنسور ضربه را بازکنید . )گشتاور سفت  کانکتور سنسور ضربه را )فلش( قطع   .۳

نصب
ترتیب مراحل نصب بر عکس  ترتیب مراحل بازکردن است.

هشدار            

گاه اجازه ندهید چیزی بین  سنسور و بلوک  موتور قرار بگیرد. تنها قسمت فلزی سنسور می تواند با بلوک موتور تماس مستقیم داشته باشد. •      هیچ 
گاه اجــازه ندهیــد  گیریــس و یــا پوشــش هــا در هنــگام بســتن   سنســور ضربــه اســتفاده نکنیــد. بلــوک  موتــور را تمیــز و خشــک نگهداریــد و هیــچ  •      از روغــن موتــور، 

گرفتــه شــود. مــاده خارجــی مثــال روغــن در محــل بســتن   سنســور ضربــه بــکار 
گاه در زمان بستن   سنسور ضربه به آن ضربه نزنید. •      هیچ 
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هشدار            
همواره مطمئن شوید که موتور قبل از شروع تعمیرات روی سیستم خنک کننده سرد شده باشد هیچ گاه درپوش مخزن انبساط را باز 
نکنید و همچنین پیچ تخلیه رادیاتور را زمانی که موتور در حال فعالیت است و یا سیستم خنک کننده بیش از حد گرم است بازنکنید. 

زیرا مایع خنک کننده موتور و بخار با فشار باال بیرون زده و باعث آسیب دیدن افراد می گردد.

کننده موتور سنسور دمای مایع  خنک 
معرفی

که در هوزینگ ترموستات نصب شده است.   )NTC( کننده سنسور ضریب دمای منفی است سنسور دمای مایع  خنک 
عملکرد 

کاهــش  کــه دمــا افزایــش مــی یابــد مقاومــت سنســور  کنــد. هــر چقــدر  کنتــرل موتــور ECM  ارســال مــی  کننــده ســیگنال ورودی بــرای واحــد  سنســور دمــای مایــع  خنــک 
کننــده نیــز تغییــر می کنــد و منجــر بــه ایجــاد تغییــر در ولتــاژ مــدار سنســور  کننــده، مقاومــت سنســور دمــای مایــع خنــک  خواهــد یافــت. بــا تغییــر دمــای مایــع خنــک 
کمپرســور A/C و زمانبنــدی  کنتــرل مخلــوط بنزیــن  – هــوا، زمانبنــدی جرقــه،  کننــده خواهــد شــد. ECM از ایــن ســیگنال ورودی بــه منظــور  دمــای مایــع خنــک 

کنــد. کــردن فــن رادیاتــور اســتفاده مــی  روشــن / خامــوش 
کردن باز 

کنید. ۱. تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید .  .۳
)۱۴ ± ۱ N.M : کننده کننده موتور را بازکنید. )گشتاور سفت  کرده و سنسور در دمای مایع  خنک  کننده موتور را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .۴

نصب
کردن است. ترتیب مراحل بستن معکوس باز 

توجه 
کنید. کننده از چسب مخصوص استفاده  •      برای آب بندی مدار خنک 

کامل نصب و سفت شده است. که سنسور بطور  •      مطمئن شوید 
کنید. کنترل  کننده موتور، سطح مایع را  •       بعد از نصب سنسوردمای مایع خنک 
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سنسور ضربه
معرفی

گرفته می شود.  سنسور ضربه بر روی بلوک سیلندر نصب   شده و برای عیب یابی  ارتعاشات موتور بکار 
عملکرد 

عنصــر حســاس سنســور ضربــه از ســرامیک پیــزو الکتریکــی ســاخته شــده اســت. ارتعــاش  بلــوک  ســیلندر موتــور مــی توانــد بــه ســرامیک پیــز و الکتریکــی از طریــق جــرم 
گــردد. بــه علــت فشــار تولیــد شــده از ســوی جــرم ســرامیک پیــزو الکتریکــی ولتــاژی تولیــد می شــود. هــر چقــدر شــدت لــرزش افزایــش یابــد  موجــود در سنســور منتقــل 

سنســور ضربــه ولتــاژ خروجــی بیشــتری را بــر همــان اســاس ارائــه خواهــد داد.
کنتــرل  گــردد بــه مراتــب بیشــتر از ســیگنال ارتعاشــات حالــت عــادی اســت واحــد  کــه بوســیله ضربــات موتــور ایجــاد مــی  بــه دلیــل اینکــه فرکانــس ســیگنال ارتعاشــی 

کــه البتــه بــا پــردازش ســیگنال هــای سنســور ضربــه بــه ایــن مهــم دســت مــی یابــد. موتــور مــی توانــد ســیگنال هــای بــا ضربــه و بــدون ضربــه را تشــخیص دهــد 
کردن باز 

کنید. ۱.تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

)۲۰ ± ۵ N.M : کننده کرده و پیچ ثابت سنسور ضربه را بازکنید . )گشتاور سفت  کانکتور سنسور ضربه را )فلش( قطع   .۳

نصب
ترتیب مراحل نصب بر عکس  ترتیب مراحل بازکردن است.

هشدار            

گاه اجازه ندهید چیزی بین  سنسور و بلوک  موتور قرار بگیرد. تنها قسمت فلزی سنسور می تواند با بلوک موتور تماس مستقیم داشته باشد. •      هیچ 
گاه اجــازه ندهیــد  گیریــس و یــا پوشــش هــا در هنــگام بســتن   سنســور ضربــه اســتفاده نکنیــد. بلــوک  موتــور را تمیــز و خشــک نگهداریــد و هیــچ  •      از روغــن موتــور، 

گرفتــه شــود. مــاده خارجــی مثــال روغــن در محــل بســتن   سنســور ضربــه بــکار 
گاه در زمان بستن   سنسور ضربه به آن ضربه نزنید. •      هیچ 
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هشدار            
همواره مطمئن شوید که موتور قبل از شروع تعمیرات روی سیستم خنک کننده سرد شده باشد هیچ گاه درپوش مخزن انبساط را باز 
نکنید و همچنین پیچ تخلیه رادیاتور را زمانی که موتور در حال فعالیت است و یا سیستم خنک کننده بیش از حد گرم است بازنکنید. 

زیرا مایع خنک کننده موتور و بخار با فشار باال بیرون زده و باعث آسیب دیدن افراد می گردد.

کننده موتور سنسور دمای مایع  خنک 
معرفی

که در هوزینگ ترموستات نصب شده است.   )NTC( کننده سنسور ضریب دمای منفی است سنسور دمای مایع  خنک 
عملکرد 

کاهــش  کــه دمــا افزایــش مــی یابــد مقاومــت سنســور  کنــد. هــر چقــدر  کنتــرل موتــور ECM  ارســال مــی  کننــده ســیگنال ورودی بــرای واحــد  سنســور دمــای مایــع  خنــک 
کننــده نیــز تغییــر می کنــد و منجــر بــه ایجــاد تغییــر در ولتــاژ مــدار سنســور  کننــده، مقاومــت سنســور دمــای مایــع خنــک  خواهــد یافــت. بــا تغییــر دمــای مایــع خنــک 
کمپرســور A/C و زمانبنــدی  کنتــرل مخلــوط بنزیــن  – هــوا، زمانبنــدی جرقــه،  کننــده خواهــد شــد. ECM از ایــن ســیگنال ورودی بــه منظــور  دمــای مایــع خنــک 

کنــد. کــردن فــن رادیاتــور اســتفاده مــی  روشــن / خامــوش 
کردن باز 

کنید. ۱. تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید .  .۳
)۱۴ ± ۱ N.M : کننده کننده موتور را بازکنید. )گشتاور سفت  کرده و سنسور در دمای مایع  خنک  کننده موتور را قطع  کانکتور سنسور دمای مایع خنک   .۴

نصب
کردن است. ترتیب مراحل بستن معکوس باز 

توجه 
کنید. کننده از چسب مخصوص استفاده  •      برای آب بندی مدار خنک 

کامل نصب و سفت شده است. که سنسور بطور  •      مطمئن شوید 
کنید. کنترل  کننده موتور، سطح مایع را  •       بعد از نصب سنسوردمای مایع خنک 
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سنسور موقعیت  میل سوپاپ 
معرفی 

گردیده است. که روی بدنه سرسیلندر نصب  این خودرو به سنسور موقعیت  میل سوپاپ ورودی و سنسور موقعیت  میل سوپاپ خروجی مجهز شده است 
عملکرد

کــه بــه میــل بادامــک بســته شــده اســت مــی باشــد. زمانیکــه حســگر در دندانــه  کــه دارای یــک حســگر  سنســور موقعیــت  میــل ســوپاپ نوعــی سنســور اثرهــال اســت 
گیــرد  ولتــاژ خروجــی آن پائیــن خواهــد بــود در زمانیکــه دندانــه حســگر عبــور میکنــد ولتــاژ خروجــی یکنواخــت خواهــد بــود.  در نتیجــه اطالعــات  باالیــی قــرار مــی 
کــم و نقطــه مــرگ بــاالی تخلیــه  قابــل شناســایی  کنتــرل موتــور ECM ارســال شــده بــه طوریکــه نقطــه مــرگ باالیــی ترا موقعیــت میــل بادامــک می توانــد بــه واحــد 

خواهــد بــود. 
بازکردن
توجه: 

کنید. کردن و بستن سنسور های موقعیت میل سوپاپ هوا و دود  استفاده   از رویه یکسانی در باز 
رویه زیر برای سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا ذکر شده است. 

کنید. ۱. امکانات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور  موتور را بازکنید .  .۳
۴. سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید .

کنید و پیچ تثبیت )۱( سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید .  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ )فلش( را قطع   a.
)8 ± ۱ N.M :کننده  )گشتاور سفت 

کردن است. مراحل بستن   برعکس مراحل باز 
توجه: سنسور باید داخل محل نصب با فشار دادن وارد شود و هرگز با ضربه زدن آنرا جا نزنید. 
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کسیژن سنسور ا
معرفی

کسیژن پایین. کسیژن باال و سنسور ا کسیژن وجود دارد. سنسور ا در این خودرو  ۲ سنسور ا
کنند. گیری می  گزوز را اندازه  گاز خروجی ا کسیژن درون  کسیژن به صورت مستمر مقدار ا سنسورهای ا

عملکرد
کــرده  کمتــری تولیــد  کســیژن زیــاد اســت ولتــاژ  کنــد. سنســور  زمانیکــه میــزان ا کســیژن را مــورد نظــارت قــرار داده و آن را تبدیــل بــه ولتــاژ مــی  کســیژن، میــزان ا سنســور ا

کنــد.  کســیژن پاییــن اســت ولتــاژ بیشــتری تولیــد مــی  و زمانیکــه میــزان ا
که سنسور را در دمای عملکرد مناسب نگه می دارد. گرمکنی مجهز است  کسیژن به   سنسور ا

کسیژن باال سنسور ا
گرفتــه می شــود. بــر  گاز خروجــی بــکار  کســیژن موجــود در  کنتــرل موتــور ECM از میــزان ا کســیژن بــاال بــرای اســتفاده و تخمیــن واحــد  ســیگنال ورودی از سنســور ا

کنــد. کمــک ایجــاد تغییــر در عــرض پالــس انژکتــور  تنظیــم مــی  کنتــرل موتــور ECM نســبت هــوا – بنزیــن  را بــه خوبــی بــا  اســاس ایــن ســیگنال ورودی، واحــد 
کــه  گرفتــه مــی شــود هــر چقــدر خرابــی مبــدل بیشــتر باشــد انــدازه ســیگنال  کار  کاتالیســتی بــه  کســیژن پاییــن بــرای عیــب یابــی  خرابــی مبــدل  ســیگنال سنســور ا
کســیژن بــاال و  ج مــی شــود بــه ســیگنال سنســور بــاال نزدیکتــر خواهــد شــد مگــر آنکــه تاخیــر اندکــی داشــته باشــد بــا مقایســه ســیگنال سنســور ا از سنســور پاییــن خــار

کــرد. کاتالیســتی را محاســبه خواهــد  کنتــرل موتــور میــزان بازدهــی مبــدل  کســیژن پاییــن واحــد  ســیگنال ارائــه شــده از سنســور ا
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سنسور موقعیت  میل سوپاپ 
معرفی 

گردیده است. که روی بدنه سرسیلندر نصب  این خودرو به سنسور موقعیت  میل سوپاپ ورودی و سنسور موقعیت  میل سوپاپ خروجی مجهز شده است 
عملکرد

کــه بــه میــل بادامــک بســته شــده اســت مــی باشــد. زمانیکــه حســگر در دندانــه  کــه دارای یــک حســگر  سنســور موقعیــت  میــل ســوپاپ نوعــی سنســور اثرهــال اســت 
گیــرد  ولتــاژ خروجــی آن پائیــن خواهــد بــود در زمانیکــه دندانــه حســگر عبــور میکنــد ولتــاژ خروجــی یکنواخــت خواهــد بــود.  در نتیجــه اطالعــات  باالیــی قــرار مــی 
کــم و نقطــه مــرگ بــاالی تخلیــه  قابــل شناســایی  کنتــرل موتــور ECM ارســال شــده بــه طوریکــه نقطــه مــرگ باالیــی ترا موقعیــت میــل بادامــک می توانــد بــه واحــد 

خواهــد بــود. 
بازکردن
توجه: 

کنید. کردن و بستن سنسور های موقعیت میل سوپاپ هوا و دود  استفاده   از رویه یکسانی در باز 
رویه زیر برای سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا ذکر شده است. 

کنید. ۱. امکانات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور  موتور را بازکنید .  .۳
۴. سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید .

کنید و پیچ تثبیت )۱( سنسور موقعیت میل سوپاپ را بازکنید .  کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ )فلش( را قطع   a.
)8 ± ۱ N.M :کننده  )گشتاور سفت 

کردن است. مراحل بستن   برعکس مراحل باز 
توجه: سنسور باید داخل محل نصب با فشار دادن وارد شود و هرگز با ضربه زدن آنرا جا نزنید. 
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کسیژن سنسور ا
معرفی

کسیژن پایین. کسیژن باال و سنسور ا کسیژن وجود دارد. سنسور ا در این خودرو  ۲ سنسور ا
کنند. گیری می  گزوز را اندازه  گاز خروجی ا کسیژن درون  کسیژن به صورت مستمر مقدار ا سنسورهای ا

عملکرد
کــرده  کمتــری تولیــد  کســیژن زیــاد اســت ولتــاژ  کنــد. سنســور  زمانیکــه میــزان ا کســیژن را مــورد نظــارت قــرار داده و آن را تبدیــل بــه ولتــاژ مــی  کســیژن، میــزان ا سنســور ا

کنــد.  کســیژن پاییــن اســت ولتــاژ بیشــتری تولیــد مــی  و زمانیکــه میــزان ا
که سنسور را در دمای عملکرد مناسب نگه می دارد. گرمکنی مجهز است  کسیژن به   سنسور ا

کسیژن باال سنسور ا
گرفتــه می شــود. بــر  گاز خروجــی بــکار  کســیژن موجــود در  کنتــرل موتــور ECM از میــزان ا کســیژن بــاال بــرای اســتفاده و تخمیــن واحــد  ســیگنال ورودی از سنســور ا

کنــد. کمــک ایجــاد تغییــر در عــرض پالــس انژکتــور  تنظیــم مــی  کنتــرل موتــور ECM نســبت هــوا – بنزیــن  را بــه خوبــی بــا  اســاس ایــن ســیگنال ورودی، واحــد 
کــه  گرفتــه مــی شــود هــر چقــدر خرابــی مبــدل بیشــتر باشــد انــدازه ســیگنال  کار  کاتالیســتی بــه  کســیژن پاییــن بــرای عیــب یابــی  خرابــی مبــدل  ســیگنال سنســور ا
کســیژن بــاال و  ج مــی شــود بــه ســیگنال سنســور بــاال نزدیکتــر خواهــد شــد مگــر آنکــه تاخیــر اندکــی داشــته باشــد بــا مقایســه ســیگنال سنســور ا از سنســور پاییــن خــار

کــرد. کاتالیســتی را محاســبه خواهــد  کنتــرل موتــور میــزان بازدهــی مبــدل  کســیژن پاییــن واحــد  ســیگنال ارائــه شــده از سنســور ا
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سنسور دما و فشار هوای ورودی
معرفی

کــه بــه مجموعــه بدنــه باالیــی منیفولــد  سنســور دمــا و فشــار هــوای ورودی در بردارنــده سنســور فشــار مطلــق  منیفولــد ورودی و سنســور دمــای هــوای  ورودی اســت 
ورودی متصــل اســت.

عملکرد
کــه مــی توانــد بــه صــورت مکانیکــی در اثــر تغییــرات مطلــق  فشــار منیفولــد ورودی تغییــر شــکل دهــد.   کننــده فشــار سنســور چیــپ ســیلیکونی مــی باشــد  عضــو حــس 

سنســور مــی توانــد بــر اســاس تغییــرات ایجــاد شــده در مقاومــت تغییــر شــکل دهــد. ســیگنال ولتــاژ بــه صــورت خطــی بــا میــزان فشــار ایجــاد شــده ارتبــاط دارد.
کنــد.  ایــن سنســور ولتــاژ تغییــر دمــای  کــه مقاومــت آن بــا دمــای هــوای ورودی  تغیــر مــی  سنســور دمــای هــوای  ورودی مقاومتــی بــا ضریــب دمایــی منفــی مــی باشــد 

کنــد. بنابرایــن بــر میــزان تغییــرات درجــه دمــای هــوای  ورودی نظــارت خواهــد داشــت. کنتــرل موتــور ECM ارســال مــی  هــوای  ورودی را بــه واحــد 
بازکردن

کنید. ۱.تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید .   .۳
کنید. کانکتور سنسور دمای هوای و فشار هوای ورودی را مطابق تصویر قطع   .۴

)۶ ± ۱ N.M :کننده ۵. پیچ تثبیت سنسور دمای هوای  / فشار هوای ورودی را بازکنید . )گشتاور سفت 

بستن  
کردن است. مراحل بستن به ترتیب معکوس باز 

 مشاهده
هرگونه ماده خارجی را قبل از بستن   از روی سنسور پاک کنید.

قبل از بستن سنسور اورینگ سنسور دما و رفتار هوای ورودی را به روغن آغشته کنید.
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سنسور دور موتور
معرفی 

گرفتــه اســت. وظیفــه آن شناســایی دور و موقعیــت میــل  کالچ نصــب شــده و در برابــر دندانه هــای حلقــه ســیگنال فالیویــل قــرار  سنســور دور موتــور بــر روی محفظــه 
لنــگ اســت. 

عملکرد
کــرده و  ــا اســتفاده از تاثیــر الکترومغناطیســی فعالیــت دارد. دندانه هــای حلقــه ســیگنال فالیویــل مــی توانــد خــط مغناطیســی سنســور را قطــع  سنســور دور موتــور ب
گــردد قطــع نمایــد و ســیگنال خروجــی ایجــاد شــده خواهــد توانســت دور  کــه باعــث ایجــاد تغییــر در هــر دو انتهــای ســیم پیــچ سنســور مــی  جریــان مغناطیســی ای را 

و موقعیــت میــل لنــگ را نمایــش دهــد. 
بازکردن

کنید. ۱. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید.  .۳
۴. سنسور دور موتور را بازکنید .

)8 ± ۲ N.M : کننده کننده )۱( سنسور دور موتور را باز نمایید )گشتاور سفت  کنید)فلش(، و پیچ ثابت   a.سنسور دور موتور را قطع 

نصب 
مراحل برستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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سنسور دما و فشار هوای ورودی
معرفی

کــه بــه مجموعــه بدنــه باالیــی منیفولــد  سنســور دمــا و فشــار هــوای ورودی در بردارنــده سنســور فشــار مطلــق  منیفولــد ورودی و سنســور دمــای هــوای  ورودی اســت 
ورودی متصــل اســت.

عملکرد
کــه مــی توانــد بــه صــورت مکانیکــی در اثــر تغییــرات مطلــق  فشــار منیفولــد ورودی تغییــر شــکل دهــد.   کننــده فشــار سنســور چیــپ ســیلیکونی مــی باشــد  عضــو حــس 

سنســور مــی توانــد بــر اســاس تغییــرات ایجــاد شــده در مقاومــت تغییــر شــکل دهــد. ســیگنال ولتــاژ بــه صــورت خطــی بــا میــزان فشــار ایجــاد شــده ارتبــاط دارد.
کنــد.  ایــن سنســور ولتــاژ تغییــر دمــای  کــه مقاومــت آن بــا دمــای هــوای ورودی  تغیــر مــی  سنســور دمــای هــوای  ورودی مقاومتــی بــا ضریــب دمایــی منفــی مــی باشــد 

کنــد. بنابرایــن بــر میــزان تغییــرات درجــه دمــای هــوای  ورودی نظــارت خواهــد داشــت. کنتــرل موتــور ECM ارســال مــی  هــوای  ورودی را بــه واحــد 
بازکردن

کنید. ۱.تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید .   .۳
کنید. کانکتور سنسور دمای هوای و فشار هوای ورودی را مطابق تصویر قطع   .۴

)۶ ± ۱ N.M :کننده ۵. پیچ تثبیت سنسور دمای هوای  / فشار هوای ورودی را بازکنید . )گشتاور سفت 

بستن  
کردن است. مراحل بستن به ترتیب معکوس باز 

 مشاهده
هرگونه ماده خارجی را قبل از بستن   از روی سنسور پاک کنید.

قبل از بستن سنسور اورینگ سنسور دما و رفتار هوای ورودی را به روغن آغشته کنید.
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سنسور دور موتور
معرفی 

گرفتــه اســت. وظیفــه آن شناســایی دور و موقعیــت میــل  کالچ نصــب شــده و در برابــر دندانه هــای حلقــه ســیگنال فالیویــل قــرار  سنســور دور موتــور بــر روی محفظــه 
لنــگ اســت. 

عملکرد
کــرده و  ــا اســتفاده از تاثیــر الکترومغناطیســی فعالیــت دارد. دندانه هــای حلقــه ســیگنال فالیویــل مــی توانــد خــط مغناطیســی سنســور را قطــع  سنســور دور موتــور ب
گــردد قطــع نمایــد و ســیگنال خروجــی ایجــاد شــده خواهــد توانســت دور  کــه باعــث ایجــاد تغییــر در هــر دو انتهــای ســیم پیــچ سنســور مــی  جریــان مغناطیســی ای را 

و موقعیــت میــل لنــگ را نمایــش دهــد. 
بازکردن

کنید. ۱. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کاور موتور را بازکنید.  .۳
۴. سنسور دور موتور را بازکنید .

)8 ± ۲ N.M : کننده کننده )۱( سنسور دور موتور را باز نمایید )گشتاور سفت  کنید)فلش(، و پیچ ثابت   a.سنسور دور موتور را قطع 

نصب 
مراحل برستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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VIS شیر برقی سیستم
معرفی

که بر روی منیفولد ورودی قرا رگرفته است. شیر برقی VIS شیر خالیی است 
عملکرد

کــرده و  کنــد و عملگــر منیفولــد ورودی متغیــر را فعــال  کنتــرل مــی   VIS میــزان خــالء ایجــاد شــده از منیفولــد ورودی را بوســیله شــیر ECM ،بســته بــه ســرعت موتــور
شــیر را مــی چرخانــد تــا طــول مانیفولــد ورودی را تغییــر دهــد. 
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کویل جرقه 
معرفی

کــه باعــث حــذف  کنــد  کنــد و ایــن ولتــاژ بــاال را در الکترودهــای شــمع تخلیــه مــی  کویــل ولتــاژ پاییــن ســیم پیــچ اولیــه را بــه ولتــاژ بــاالی ســیم پیــچ ثانویــه تبدیــل مــی 
شــدن مخلــوط بنزیــن  و هــوا در ســیلندر مــی شــود.

عملکرد
کویــل جرقــه  شــامل ســیم پیــچ اولیــه، ســیم پیــچ ثانویــه، هســته آهنــی و محفظــه مــی باشــد. ســیم پیــچ هــای اولیــه و ثانویــه یــک مــدار القایــی را تشــکیل  یــک 
میدهنــد. بنابرایــن جرقــه در مخلــوط قابــل اشــتعال هــوا – بنزیــن  ایجــاد خواهــد شــد. ســیم پیــچ اولیــه مــی توانــد زمانیکــه ســیم بدنــه  آن از طریــق ســیگنال واحــد 
کنــد باعــث توقف شــارژ شــدن  کــه واحــد کنتــرل موتــور ECM ســیگنال کنتــرل بــه ســیم پیــچ اولیــه را قطــع  گــردد. در صورتــی  کنتــرل ECM دســتور گرفــت مجــددا شــارژ 

گــردد. گردیــده و ولتــاژ بــاال مــی توانــد در ســیم پیــچ ثانویــه ایجــاد 
بازکردن  –بستن 
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VIS شیر برقی سیستم
معرفی

که بر روی منیفولد ورودی قرا رگرفته است. شیر برقی VIS شیر خالیی است 
عملکرد

کــرده و  کنــد و عملگــر منیفولــد ورودی متغیــر را فعــال  کنتــرل مــی   VIS میــزان خــالء ایجــاد شــده از منیفولــد ورودی را بوســیله شــیر ECM ،بســته بــه ســرعت موتــور
شــیر را مــی چرخانــد تــا طــول مانیفولــد ورودی را تغییــر دهــد. 
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کویل جرقه 
معرفی

کــه باعــث حــذف  کنــد  کنــد و ایــن ولتــاژ بــاال را در الکترودهــای شــمع تخلیــه مــی  کویــل ولتــاژ پاییــن ســیم پیــچ اولیــه را بــه ولتــاژ بــاالی ســیم پیــچ ثانویــه تبدیــل مــی 
شــدن مخلــوط بنزیــن  و هــوا در ســیلندر مــی شــود.

عملکرد
کویــل جرقــه  شــامل ســیم پیــچ اولیــه، ســیم پیــچ ثانویــه، هســته آهنــی و محفظــه مــی باشــد. ســیم پیــچ هــای اولیــه و ثانویــه یــک مــدار القایــی را تشــکیل  یــک 
میدهنــد. بنابرایــن جرقــه در مخلــوط قابــل اشــتعال هــوا – بنزیــن  ایجــاد خواهــد شــد. ســیم پیــچ اولیــه مــی توانــد زمانیکــه ســیم بدنــه  آن از طریــق ســیگنال واحــد 
کنــد باعــث توقف شــارژ شــدن  کــه واحــد کنتــرل موتــور ECM ســیگنال کنتــرل بــه ســیم پیــچ اولیــه را قطــع  گــردد. در صورتــی  کنتــرل ECM دســتور گرفــت مجــددا شــارژ 

گــردد. گردیــده و ولتــاژ بــاال مــی توانــد در ســیم پیــچ ثانویــه ایجــاد 
بازکردن  –بستن 
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پمپ بنزین برقی
معرفی

کنتــرل یکطرفــه، رگالتــور فشــار و عناصــر ضــد تداخــل الکترومغناطیســی( و  پمــپ بنزیــن برقــی شــامل موتــور DC و پمــپ پــره ای و درپــوش انتهایــی )شــامل شــیر 
گرفتــه و بــرای  گیرنــد. بنزیــن  در اطــراف پمــپ و موتــور قــرار  غیــره مــی باشــد. پمــپ و موتــور بــه صــورت محــوری بــه هــم متصــل بــوده و در یــک پوشــش قــرار مــی 

کاهــش دمــا و روانــکاری نیــز مفیــد مــی باشــد. 
عملکرد

کــه مــی توانــد مــدار پمــپ بنزیــن را فقــط در زمانیکــه موتــور  باتــری، جریــان بــرق مــورد نیــاز پمــپ بنزیــن  الکتریکــی را از طریــق رلــه پمــپ بنزیــن فراهــم میکنــد 
کنــد و یــا بــه خــود و ضربــه محکمــی وارد شــود پمــپ بنزیــن  بــه صــورت  کــه خــودرو تصــادف  کنــد. زمانــی  کار اســت روشــن   اســتارت زده مــی شــود و یــا در حــال 
کثــر فشــار خروجــی پمــپ بــه وســیله رگوالتــور فشــار  خــودکار از فعالیــت بــاز مــی ایســتد. تــا در صــورت بــروز ســانحه مانــع از نشــتی بنزیــن و آتش ســوزی شــود. حدا

کل فشــار سیســتم را در KPa ۴۰۰ نگــه دارد. گــردد تــا  تنظیــم مــی 
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گاز الکترونیکی سنسور پدال 
معرفی

گرفته است.  گاز در داخل آن قرار  گاز به بدنه متصل است و سنسور پدال  پدال 
عملکرد

کنــد و بــه منظــور تشــخیص   کــه بــه صــورت خطــی بســته بــه میــزان حرکــت پــدال بــه ECM تغییــر مــی  کنــد  گاز ســیگنال الکترونیکــی را ارســال مــی  سنســور پــدال 
گاز بــر اســاس داده هــای این  ســیگنال  کنــد بــاز شــدن دریچــه  گاز الکترونیکــی را تنظیــم مــی  گاز بــکار گرفتــه مــی شــود. ECM زاویــه بــاز شــدن دریچــه  موقعیــت  پــدال 

کــه از  سنســورهای ورودی تحــت شــرایط عملکــرد ی بدســت مــی آیــد تنظیــم خواهــد شــد. و ســایر اطالعــات 
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پمپ بنزین برقی
معرفی

کنتــرل یکطرفــه، رگالتــور فشــار و عناصــر ضــد تداخــل الکترومغناطیســی( و  پمــپ بنزیــن برقــی شــامل موتــور DC و پمــپ پــره ای و درپــوش انتهایــی )شــامل شــیر 
گرفتــه و بــرای  گیرنــد. بنزیــن  در اطــراف پمــپ و موتــور قــرار  غیــره مــی باشــد. پمــپ و موتــور بــه صــورت محــوری بــه هــم متصــل بــوده و در یــک پوشــش قــرار مــی 

کاهــش دمــا و روانــکاری نیــز مفیــد مــی باشــد. 
عملکرد

کــه مــی توانــد مــدار پمــپ بنزیــن را فقــط در زمانیکــه موتــور  باتــری، جریــان بــرق مــورد نیــاز پمــپ بنزیــن  الکتریکــی را از طریــق رلــه پمــپ بنزیــن فراهــم میکنــد 
کنــد و یــا بــه خــود و ضربــه محکمــی وارد شــود پمــپ بنزیــن  بــه صــورت  کــه خــودرو تصــادف  کنــد. زمانــی  کار اســت روشــن   اســتارت زده مــی شــود و یــا در حــال 
کثــر فشــار خروجــی پمــپ بــه وســیله رگوالتــور فشــار  خــودکار از فعالیــت بــاز مــی ایســتد. تــا در صــورت بــروز ســانحه مانــع از نشــتی بنزیــن و آتش ســوزی شــود. حدا

کل فشــار سیســتم را در KPa ۴۰۰ نگــه دارد. گــردد تــا  تنظیــم مــی 
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گاز الکترونیکی سنسور پدال 
معرفی

گرفته است.  گاز در داخل آن قرار  گاز به بدنه متصل است و سنسور پدال  پدال 
عملکرد

کنــد و بــه منظــور تشــخیص   کــه بــه صــورت خطــی بســته بــه میــزان حرکــت پــدال بــه ECM تغییــر مــی  کنــد  گاز ســیگنال الکترونیکــی را ارســال مــی  سنســور پــدال 
گاز بــر اســاس داده هــای این  ســیگنال  کنــد بــاز شــدن دریچــه  گاز الکترونیکــی را تنظیــم مــی  گاز بــکار گرفتــه مــی شــود. ECM زاویــه بــاز شــدن دریچــه  موقعیــت  پــدال 

کــه از  سنســورهای ورودی تحــت شــرایط عملکــرد ی بدســت مــی آیــد تنظیــم خواهــد شــد. و ســایر اطالعــات 
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گاز الکترونیکی مجموعه دریچه 
معرفی

گرفته است. گاز الکتریکی بروی مجموعه منیفولد ورودی قرار  مجموعه دریچه 
عملکرد

کنتــرل حجــم هــوای ورودی بوســیله تنظیــم عبــور هــوا بــر  کارایــی اصلــی آن  گاز  قســمت مهمــی از سیســتم تغذیــه موتــور محســوب مــی شــود.  مجموعــه دریچــه 
کنتــرل  گاز را بــرای واحــد  اســاس نیــاز راننــده بــرای دســتیابی بــه مقــدار هــوای ورودی در شــرایط عملکــردی مختلــف بــوده و ســیگنال هــای موقعیــت  دریچــه 
کــه بــه طریــق مکانیکــی تعییــن   Limp home  گاز در جایــگاه خ داد پولکــی دریچــه  کنتــرل دقیــق ارســال می کنــد. زمانیکــه خطایــی ر بــه منظــور دســتیابی بــه 

)NLP(.گــردد متوقــف خواهــد شــد مــی 
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انژکتور   سوخت 
معرفی

گیرد. گرفته و در مجاورت سوپاپ هوا است و نازل آن مستقیما در باالی سوپاپ هوا قرار می   انژکتور   سوخت روی سرسیلندر قرار 
عملکرد

کــرده تــا نیــروی میــدان مغناطیســی را تشــکیل دهــد. زمانیکــه نیــروی میــدان  کنتــرل موتــور ECM پالــس هــای الکتریکــی را بــه ســیم پیــچ انژکتــور  ارســال  واحــد 
کــرده و  انژکتــور   بنزیــن  بــاز می کنــد. فشــار فنــر باعــث بازگشــت  مغناطیســی بــه انــدازه غلبــه بــر نیــروی حاصــل از فشــار فنــر برســد ســوزن شــیر شــروع بــه بلنــد شــدن 

ســوزن انژکتــور و بســته شــدن مجــرای انژکتــور میشــود. 
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ســوزن انژکتــور و بســته شــدن مجــرای انژکتــور میشــود. 
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ECM کنترل موتور واحد 
معرفی

گردد. کامل تعویض  گاه باتری در محفظه موتور بسته می شود. و فقط می تواند به صورت  کنترل موتور بروی تکیه  واحد 
عملکرد

کــه بــرای تنظیــم زمانبنــدی جرقــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. نســبت هــوا / بنزیــن  کامپیوتــر دیجیتالــی از قبــل برنامــه ریــزی شــده اســت  کنتــرل موتــور یــک  واحــد 
کاربــری خــود فعــال  کنتــرل موتــور ECM و از طریــق برنامــه مــدل  کولــر A/C و ســرعت دور  آرام موتــور توســط واحــد  کمپرســور   کنتــرل ســرعت،  کنتــرل آالیندگــی،   ،

میکنــد.
کردن باز 

کنید. ۱. تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کنترل موتور ECM را بازکنید . ۳. واحد 
کنید. کانکتور ECM را )فلش( قطع   .a

)۷±N.M۱ :کننده کنید. )گشتاور سفت  ج  کننده ECM را بازکنید  و ECM را خار  b.۴ پیچ ثابت 

بستن
کردن است. مراحل بستن بر عکس مراحل باز 

هشدار            
هنگام نصب ECM به جلوگیری از انتقال الکتریسیته ساکن توجه کنید.

مراقب باشید تا از ترمینال های کانکتور محافظت کنید.
برای جلوگیری از نفوذ قطرات آب در اتصال کانکتور مراقب باشید که قفل کانکتور را به درستی بسته باشید.  
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SQRE4G15B 05- سیستم مدیریت موتور

کنیستر شیر برقی 
معرفی

گردد باز شده و زمانیکه جریان قطع شود بسته خواهد شد. که جریان برق به آن اعمال  کنیستر زمانی  شیر برقی 
عملکرد 

کنیســتر بــه نســبت پالــس  کنیســتر شــامل ســیم پیــچ ســلونوئید، آرمیچــر مغناطیســی، ســوپاپ و غیــره مــی باشــند. حجــم هــوا از طریــق شــیر برقــی  دریچــه برقــی 
ــود. کنیســتر بســته خواهــد ب ــس الکتریکــی وجــود نداشــته باشــد شــیر برقــی   الکتریکــی خروجــی از ECU تعییــن می شــود. زمانیکــه هیــچ پال
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ECM کنترل موتور واحد 
معرفی

گردد. کامل تعویض  گاه باتری در محفظه موتور بسته می شود. و فقط می تواند به صورت  کنترل موتور بروی تکیه  واحد 
عملکرد

کــه بــرای تنظیــم زمانبنــدی جرقــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. نســبت هــوا / بنزیــن  کامپیوتــر دیجیتالــی از قبــل برنامــه ریــزی شــده اســت  کنتــرل موتــور یــک  واحــد 
کاربــری خــود فعــال  کنتــرل موتــور ECM و از طریــق برنامــه مــدل  کولــر A/C و ســرعت دور  آرام موتــور توســط واحــد  کمپرســور   کنتــرل ســرعت،  کنتــرل آالیندگــی،   ،

میکنــد.
کردن باز 

کنید. ۱. تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .۲

کنترل موتور ECM را بازکنید . ۳. واحد 
کنید. کانکتور ECM را )فلش( قطع   .a

)۷±N.M۱ :کننده کنید. )گشتاور سفت  ج  کننده ECM را بازکنید  و ECM را خار  b.۴ پیچ ثابت 

بستن
کردن است. مراحل بستن بر عکس مراحل باز 

هشدار            
هنگام نصب ECM به جلوگیری از انتقال الکتریسیته ساکن توجه کنید.

مراقب باشید تا از ترمینال های کانکتور محافظت کنید.
برای جلوگیری از نفوذ قطرات آب در اتصال کانکتور مراقب باشید که قفل کانکتور را به درستی بسته باشید.  
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کنیستر شیر برقی 
معرفی

گردد باز شده و زمانیکه جریان قطع شود بسته خواهد شد. که جریان برق به آن اعمال  کنیستر زمانی  شیر برقی 
عملکرد 

کنیســتر بــه نســبت پالــس  کنیســتر شــامل ســیم پیــچ ســلونوئید، آرمیچــر مغناطیســی، ســوپاپ و غیــره مــی باشــند. حجــم هــوا از طریــق شــیر برقــی  دریچــه برقــی 
ــود. کنیســتر بســته خواهــد ب ــس الکتریکــی وجــود نداشــته باشــد شــیر برقــی   الکتریکــی خروجــی از ECU تعییــن می شــود. زمانیکــه هیــچ پال
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۴

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

استانداردها

SQRE4G15B استانداردهای موتور

استانناردعنوان

عمودی، 4سیلندر خطی، 16 سوپاپ، آب خنک، 4 زمانه، DOHC، تزریق سوخت چند پاششی مدل موتور
کنترل الکترونیکی، تایمینگ سوپاپ متغیر)VVT(، سیستم مانیفولد ورودی متغیر متوالی با 

SQRE4G15Bمدل موتور

4تعداد سوپاپ در هر سیلندر

83فاصله مرکز سیلندر

)mm(77قطر سیلندر

)mm( 80.5کورس پیستون

)L(1.499حجم مفید

کم 11:1نسبت ترا

ع اتاق احتراق کره اینو نیم 

ع تامین سوخت کنترل الکترونیکینو تزریق سوخت پاشش متوالی با 

ع جرقه جرقه اینو

4-3-2-1ترتیب احتراق

)KW( 85توان موتور

)r/min( کثر توان موتور 6150حدا

)N.m(گشتاور کثر  141حدا

)r/min(گشتاور کثر  3800دور حدا

)gr/Kw.h(250حداقل میزان مصرف سوخت

عدد 93 اوکتان، بنزین بدون سربمشخصات سوخت )بیشتر از(

10w-40) درجه SM یا بالتر(در تابستانمشخصات روغن موتور

5w-40 ) درجه SM یا باالتر(در زمستان

0.2 ± 5.3موتور جدیدظرفیت روغن

0.2 ± 4.7پس از تعویض فیلتر روغن

پادساعتگرد ) نمای پشت فالیویل(جهت چرخش میل لنگ

ع استارت استارت برقینو

کننده ع خنک  کننده ضد یخنو گردش اجباری خنک 

کاری ع روغن  ترکیبی ) فشار، پاشش روغن(نو

)bar(4فشار سوخت
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SQRE4G15B۰۷ -موتور

 آشنایی

معرفی

عملکرد

موتور 1/5L SQRE4G15B دارای ویژگی های زیر است:

سیستم آب خنک عمودی 	 

 	DOHC چهار سیلندر خطی

چهار سوپاپ برای هر سیلندر	 

 	DVVT تایمینگ متغیر سوپاپ

 	VIS سیستم مانیفولد ورودی متغیر

سر سیلندر آلومینیومی	 

بلوک سیلندر چدنی	 

فریم آلومینیومی یاتاقان ها	 

موتــور باشــد.  مــی  ســیلندر  هــر  بــرای  ســوپاپ   4 و   DOHC ســیلندر،  چهــار  دارای   1/5L SQRE4G15B  موتــور 

کارتــل  کــرده و دارای بلــوک ســیلندر چدنــی و فریــم یاتاقــان میــل لنــگ یکپارچــه می باشــد.  کویــل اســتفاده   1/5L SQRE4G15B از سیســتم جرقــه تــک 

گاه میــل لنــگ بــا پیــچ بســته شــده اســت. میــل بادامــک هــا روی ســر ســیلندر نصــب شــده انــد و بــا تایپــت هیدرولیکــی ســوپاپ هــا را  آلومینیومــی در زیــر تکیــه 

کننــد. میــل بادامــک هــا بوســیله زنجیــر تایــم عمــل می کننــد. مجموعــه پیســتون ها از جنــس آلومینیــوم و شــاتون هــا از جنــس چــدن هســتند. بــاز و بســته مــی 

گیــت ســوپاپ و نشــیمنگاه  ســر ســیلندر آلومینیومــی DOHC بــا 4 ســوپاپ بــرای هــر ســیلندر بــوده و ســوپاپ هــا دو ردیــف خطــی مــی باشــند. ســر ســیلندر شــامل 

ســوپاپ اســت. ســر ســیلندر بــر روی بلــوک ســیلندر بــا یــک واشــر ســر ســیلندر فــوالدی چنــد الیــه و پیــچ هــای نگهدارنــده ثابــت شــده اســت.
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SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

استانداردها

SQRE4G15B استانداردهای موتور

استانناردعنوان

عمودی، 4سیلندر خطی، 16 سوپاپ، آب خنک، 4 زمانه، DOHC، تزریق سوخت چند پاششی مدل موتور
کنترل الکترونیکی، تایمینگ سوپاپ متغیر)VVT(، سیستم مانیفولد ورودی متغیر متوالی با 

SQRE4G15Bمدل موتور

4تعداد سوپاپ در هر سیلندر

83فاصله مرکز سیلندر

)mm(77قطر سیلندر

)mm( 80.5کورس پیستون

)L(1.499حجم مفید

کم 11:1نسبت ترا

ع اتاق احتراق کره اینو نیم 

ع تامین سوخت کنترل الکترونیکینو تزریق سوخت پاشش متوالی با 

ع جرقه جرقه اینو

4-3-2-1ترتیب احتراق

)KW( 85توان موتور

)r/min( کثر توان موتور 6150حدا

)N.m(گشتاور کثر  141حدا

)r/min(گشتاور کثر  3800دور حدا

)gr/Kw.h(250حداقل میزان مصرف سوخت

عدد 93 اوکتان، بنزین بدون سربمشخصات سوخت )بیشتر از(

10w-40) درجه SM یا بالتر(در تابستانمشخصات روغن موتور

5w-40 ) درجه SM یا باالتر(در زمستان

0.2 ± 5.3موتور جدیدظرفیت روغن

0.2 ± 4.7پس از تعویض فیلتر روغن

پادساعتگرد ) نمای پشت فالیویل(جهت چرخش میل لنگ

ع استارت استارت برقینو

کننده ع خنک  کننده ضد یخنو گردش اجباری خنک 

کاری ع روغن  ترکیبی ) فشار، پاشش روغن(نو

)bar(4فشار سوخت
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SQRE4G15B۰۷ -موتور

 آشنایی

معرفی

عملکرد

موتور 1/5L SQRE4G15B دارای ویژگی های زیر است:

سیستم آب خنک عمودی 	 

 	DOHC چهار سیلندر خطی

چهار سوپاپ برای هر سیلندر	 

 	DVVT تایمینگ متغیر سوپاپ

 	VIS سیستم مانیفولد ورودی متغیر

سر سیلندر آلومینیومی	 

بلوک سیلندر چدنی	 

فریم آلومینیومی یاتاقان ها	 

موتــور باشــد.  مــی  ســیلندر  هــر  بــرای  ســوپاپ   4 و   DOHC ســیلندر،  چهــار  دارای   1/5L SQRE4G15B  موتــور 

کارتــل  کــرده و دارای بلــوک ســیلندر چدنــی و فریــم یاتاقــان میــل لنــگ یکپارچــه می باشــد.  کویــل اســتفاده   1/5L SQRE4G15B از سیســتم جرقــه تــک 

گاه میــل لنــگ بــا پیــچ بســته شــده اســت. میــل بادامــک هــا روی ســر ســیلندر نصــب شــده انــد و بــا تایپــت هیدرولیکــی ســوپاپ هــا را  آلومینیومــی در زیــر تکیــه 

کننــد. میــل بادامــک هــا بوســیله زنجیــر تایــم عمــل می کننــد. مجموعــه پیســتون ها از جنــس آلومینیــوم و شــاتون هــا از جنــس چــدن هســتند. بــاز و بســته مــی 

گیــت ســوپاپ و نشــیمنگاه  ســر ســیلندر آلومینیومــی DOHC بــا 4 ســوپاپ بــرای هــر ســیلندر بــوده و ســوپاپ هــا دو ردیــف خطــی مــی باشــند. ســر ســیلندر شــامل 

ســوپاپ اســت. ســر ســیلندر بــر روی بلــوک ســیلندر بــا یــک واشــر ســر ســیلندر فــوالدی چنــد الیــه و پیــچ هــای نگهدارنــده ثابــت شــده اســت.
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SQRE4G15B ۰6 -موتــور

47.8ارتفاع آزاد )mm(فنر سوپاپ

)mm( ۲۵۱-۲۲۹ارتفاع عملکردی / پیش بار عملکردی

گیت سوپاپ

)mm( گیت سوپاپ ۰/۲۵± ۴۲ طول 

 )mm( قطر داخلیØ 6.0 ±۰/۲۵

)mm( قطر خارجیØ 11

)mm( ۰/۳ ± ۱۸/۵عمق فشردگی

28.997سوپاپ  ورودیمیزان طول آزاد ساق سوپاپ

29.015سوپاپ خروجی

Ø ۷۶/۹۵۰± ۰/۰۰۹قطر دامنه پیستون)mm(پیستون

رینگ پیستون

)mm( 0.0۸۵ – 0.0۴۰رینگ نخستخالصی جانبی

0.0۷۵ – 0.۰۴۰رینگ دوم

)mm( 0.۴ – 0.۲رینگ نخستفاصله دهانه رینگ

0.۶ – 0.۴رینگ دوم

)mm( ۱.۲رینگ نخستارتفاع

۱.۲رینگ دوم

۱.۵رینگ روغنی

شیار رینگ

)mm( ۱.۲رینگ اولارتفاع

۱.۲رینگ دوم

۱.۵رینگ روغنی

پین پیستون)گژن پین(

)mm( 17.992 – 17.997قطر

)mm( ۴۵طول

گژن پین پیستون Ø۱۸قطر سوراخ محل نصب 

میل لنگ

یاتاقان ثابت میل لنگ

)mm( 49.497 – 50.000قطر

)mm( 0.05هم محوری

)mm( 0.007استوانه ای بودن

)mm( کثر ساییدگی 0 – 0.008حدا

46قطر )mm(یاتاقان شاتون

)mm( 0.008موازی بودن با یاتاقان اصلی

+۰/۰۳

+۰/۰۱

+۰/۰۴۵

+۰/۰۲۵

+۰/۰۱۰

+۰/۰۰۴

+۰/۰۵۵

+۰/۰۳

+۰/۰۴۰

+۰/۰۵۱

-۰/۰۲

-۰/۰۱۳

۰

-۰/۰۳

-۰/۰۵۰

-۰/۰۳۰

-۰/۰۱

-۰/۰۳

N/۴۱
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SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

استانداردهای مکانیکی موتور 

)bar(کم سیلندر 11.5-9فشار ترا

)Kpa( فشار روغن

)r/min ۷۰۰ ± ۵0( کمتر از 70 نباشد.سرعت دور آرام

در دور 2000r/min زمانیکه دمای روغن 90 
است

کمتر از 250 نباشد

) °c ( 2±28دمای باز شدندمای عملکرد ترموسات

کامل باز شدن 95دمای 

با دمایc °30 موتور می تواند به راحتی در طی 8 ثانیه بدون هیچ اقدامات خاصی روشن شود. عملکرد استارت
گر یک بار  که استارت زدن می تواند 3 بار متوالی صورت پذیرد. ا آزمون استارت نشان می دهد 

ناموفق بود سه دقیقه بعد استارت بزنید.

استانناردعنوان

میل بادامک

)mm( 37,07 – 37,31بادامک ورودیارتفاع بادامک

36,94 – 37,18بادامک خروجی

)mm( بادامک ورودیقطر یاتاقانØ24  

  Ø24بادامک خروجی

)mm( 0,15 – 0,20میل بادامک ورودیلقی محوری میل بادامک

0,15 – 0,20میل بادامک خروجی

سر سیلندر

)mm( 0.04صاف بودن سطح

)mm( کلی 139.4 ± 0.335ارتفاع 

)mm( کلی بلوک و سر سیلندر کثر تاب داشتن  0.20حدا

سوپاپ

)mm(0.75-1.05سوپاپ ورودیضخامت سر سوپاپ

0.55 – 0.85سوپاپ خروجی

Ø 5.98 ± 0.008سوپاپ ورودیقطر ساق سوپاپ

Ø 5.9۶ ± 0.008سوپاپ خروجی

)mm( 1.154سوپاپ ورودیضخامت لبه سوپاپ

1.307سوپاپ خروجی

)mm( 0.012 – 0.043سوپاپ ورودیلقی سوپاپ

0.032 – 0.063سوپاپ خروجی

45 – 45.25سوپاپ ورودیزاویه انحراف فنر سوپاپ )° (

45 – 45.25سوپاپ خروجی

)mm( 107.75 – 108.25سوپاپ ورودیارتفاع

106.07 – 106.57سوپاپ خروجی

-۰/۰۴۰

-۰/۰۵۳

-۰/۰۴۰

-۰/۰۵۳
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47.8ارتفاع آزاد )mm(فنر سوپاپ

)mm( ۲۵۱-۲۲۹ارتفاع عملکردی / پیش بار عملکردی

گیت سوپاپ

)mm( گیت سوپاپ ۰/۲۵± ۴۲ طول 

 )mm( قطر داخلیØ 6.0 ±۰/۲۵

)mm( قطر خارجیØ 11

)mm( ۰/۳ ± ۱۸/۵عمق فشردگی

28.997سوپاپ  ورودیمیزان طول آزاد ساق سوپاپ

29.015سوپاپ خروجی

Ø ۷۶/۹۵۰± ۰/۰۰۹قطر دامنه پیستون)mm(پیستون

رینگ پیستون

)mm( 0.0۸۵ – 0.0۴۰رینگ نخستخالصی جانبی

0.0۷۵ – 0.۰۴۰رینگ دوم

)mm( 0.۴ – 0.۲رینگ نخستفاصله دهانه رینگ

0.۶ – 0.۴رینگ دوم

)mm( ۱.۲رینگ نخستارتفاع

۱.۲رینگ دوم

۱.۵رینگ روغنی

شیار رینگ

)mm( ۱.۲رینگ اولارتفاع

۱.۲رینگ دوم

۱.۵رینگ روغنی

پین پیستون)گژن پین(

)mm( 17.992 – 17.997قطر

)mm( ۴۵طول

گژن پین پیستون Ø۱۸قطر سوراخ محل نصب 

میل لنگ

یاتاقان ثابت میل لنگ

)mm( 49.497 – 50.000قطر

)mm( 0.05هم محوری

)mm( 0.007استوانه ای بودن

)mm( کثر ساییدگی 0 – 0.008حدا

46قطر )mm(یاتاقان شاتون

)mm( 0.008موازی بودن با یاتاقان اصلی

+۰/۰۳

+۰/۰۱

+۰/۰۴۵

+۰/۰۲۵

+۰/۰۱۰

+۰/۰۰۴

+۰/۰۵۵

+۰/۰۳

+۰/۰۴۰

+۰/۰۵۱

-۰/۰۲

-۰/۰۱۳

۰

-۰/۰۳

-۰/۰۵۰

-۰/۰۳۰

-۰/۰۱

-۰/۰۳

N/۴۱
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استانداردهای مکانیکی موتور 

)bar(کم سیلندر 11.5-9فشار ترا

)Kpa( فشار روغن

)r/min ۷۰۰ ± ۵0( کمتر از 70 نباشد.سرعت دور آرام

در دور 2000r/min زمانیکه دمای روغن 90 
است

کمتر از 250 نباشد

) °c ( 2±28دمای باز شدندمای عملکرد ترموسات

کامل باز شدن 95دمای 

با دمایc °30 موتور می تواند به راحتی در طی 8 ثانیه بدون هیچ اقدامات خاصی روشن شود. عملکرد استارت
گر یک بار  که استارت زدن می تواند 3 بار متوالی صورت پذیرد. ا آزمون استارت نشان می دهد 

ناموفق بود سه دقیقه بعد استارت بزنید.

استانناردعنوان

میل بادامک

)mm( 37,07 – 37,31بادامک ورودیارتفاع بادامک

36,94 – 37,18بادامک خروجی

)mm( بادامک ورودیقطر یاتاقانØ24  

  Ø24بادامک خروجی

)mm( 0,15 – 0,20میل بادامک ورودیلقی محوری میل بادامک

0,15 – 0,20میل بادامک خروجی

سر سیلندر

)mm( 0.04صاف بودن سطح

)mm( کلی 139.4 ± 0.335ارتفاع 

)mm( کلی بلوک و سر سیلندر کثر تاب داشتن  0.20حدا

سوپاپ

)mm(0.75-1.05سوپاپ ورودیضخامت سر سوپاپ

0.55 – 0.85سوپاپ خروجی

Ø 5.98 ± 0.008سوپاپ ورودیقطر ساق سوپاپ

Ø 5.9۶ ± 0.008سوپاپ خروجی

)mm( 1.154سوپاپ ورودیضخامت لبه سوپاپ

1.307سوپاپ خروجی

)mm( 0.012 – 0.043سوپاپ ورودیلقی سوپاپ

0.032 – 0.063سوپاپ خروجی

45 – 45.25سوپاپ ورودیزاویه انحراف فنر سوپاپ )° (

45 – 45.25سوپاپ خروجی

)mm( 107.75 – 108.25سوپاپ ورودیارتفاع

106.07 – 106.57سوپاپ خروجی

-۰/۰۴۰

-۰/۰۵۳

-۰/۰۴۰

-۰/۰۵۳
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SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

گشتاور موتور  استانداردهای 

گشتاور )N.m(توضیح

کویل جرقه 2 + 8پیچ  
کن 5 + 50پیچ  تسمه سفت 

گرد 5 + 50 پیچ  مجموعه پولی هرز 
5 – 3 : مرحله اولپیچ  درب سوپاپ ها

3 + 8 : مرحله دوم
110 – 90 : مرحله اولپیچ  پولی میل لنگ

10٠ ± 120٠ : مرحله دوم

کالچ 2 ± 25پیچ  دیسک 
5 ± 35 : مرحله اولپیچ  فالیویل

5٠ ± 45٠ :مرحه دوم

5+24پیچ  پولی واتر پمپ
5+40پیچ سوراخ نصب ابزار تایمینگ میل لنگ

کن 3+9پیچ سفت 

3+9پیچ  ریل راهنمای ثابت زنجیر تایمینگ موتور

2+12پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر تایمینگ موتور

3+9پیچ  ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ

5 + 105پیچ  دنده میل بادامک خروجی
5 + 105پیچ  دنده میل بادامک ورودی

پیچ  پوشش زنجیره تایمینگ موتور

پیچ آلن: ۲۰+۵

پیچ هشت ضلعی : 5 + 30

پیچ هشت ضلعی :5 + 40
کارتل کننده بین پوشش زنجیر تایمینگ موتور و  کوپل  5 + 20پیچ 

1.5 ± 9پیچ  درب یاتاقان میل بادامک
کابل اتصال بدنه دسته سیم موتور 1±7پیچ  

کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک ورودی   2 + 6پیچ  شیر 

کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک خروجی 2 + 6پیچ  شیر 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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بلوک سیلندر

)mm( کلی 274.9ارتفاع 

)mm( 0.008ساییدگی بوش سیلندر

)mm( 0.01استوانه ای بودن

)mm( کثر تاب داشتن سطح 0.04حدا

0.026 – 0.075لقی شاعی سر بزرگشاتون

کوچک 0.15 – 0.40لقی محوری سر 
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گشتاور موتور  استانداردهای 

گشتاور )N.m(توضیح

کویل جرقه 2 + 8پیچ  
کن 5 + 50پیچ  تسمه سفت 

گرد 5 + 50 پیچ  مجموعه پولی هرز 
5 – 3 : مرحله اولپیچ  درب سوپاپ ها

3 + 8 : مرحله دوم
110 – 90 : مرحله اولپیچ  پولی میل لنگ

10٠ ± 120٠ : مرحله دوم

کالچ 2 ± 25پیچ  دیسک 
5 ± 35 : مرحله اولپیچ  فالیویل

5٠ ± 45٠ :مرحه دوم

5+24پیچ  پولی واتر پمپ
5+40پیچ سوراخ نصب ابزار تایمینگ میل لنگ

کن 3+9پیچ سفت 

3+9پیچ  ریل راهنمای ثابت زنجیر تایمینگ موتور

2+12پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر تایمینگ موتور

3+9پیچ  ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ

5 + 105پیچ  دنده میل بادامک خروجی
5 + 105پیچ  دنده میل بادامک ورودی

پیچ  پوشش زنجیره تایمینگ موتور

پیچ آلن: ۲۰+۵

پیچ هشت ضلعی : 5 + 30

پیچ هشت ضلعی :5 + 40
کارتل کننده بین پوشش زنجیر تایمینگ موتور و  کوپل  5 + 20پیچ 

1.5 ± 9پیچ  درب یاتاقان میل بادامک
کابل اتصال بدنه دسته سیم موتور 1±7پیچ  

کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک ورودی   2 + 6پیچ  شیر 

کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک خروجی 2 + 6پیچ  شیر 
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بلوک سیلندر

)mm( کلی 274.9ارتفاع 

)mm( 0.008ساییدگی بوش سیلندر

)mm( 0.01استوانه ای بودن

)mm( کثر تاب داشتن سطح 0.04حدا

0.026 – 0.075لقی شاعی سر بزرگشاتون

کوچک 0.15 – 0.40لقی محوری سر 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1۰

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

A/C 4 + 25پیچ  لوله فشار باال/پایین

کاور موتور 3 + 8پیچ پایه 

کننده منیفولد ورودی 5 + 20مهره ثابت 

گیج روغن 3 + 8پیچ  لوله 

5 ± 20پیچ  سنسور ضربه

3 + 8پیچ  لوله آب موتور

کننده  5 + 20پیچ لوله خنک 

5 + 40پیچ  فیلتر روغن

2 + 12پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر پمپ روغن

31 + 8مجموعه روغن برگردان

مرحله اول:5 ± 45پیچ  درب یاتاقان اصلی میل بادامک

مرحله دوم:10° ± 180°

3 + 27پیچ  قاب میل بادامک

مرحله اول:3 + 15پیچ  درب یاتاقان شاتون

مرحله دوم:2° ± 60°

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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3 + 8سنسور موقعیت میل بادامک ورودی

3 + 8سنسور موقعیت میل بادامک خروجی

مرحله اول :5 + 40پیچ  سر سیلندر

مرحله دوم :5٠ + 90٠

مرحله سوم :5٠ + 90٠

مهره قفلی بین مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب و مجموعه بدنه 
پایینی دسته موتور عقب

80 ± 8

) MT 4.5 ± 45پیچ  مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب )مدل

) CVT 8 ± 80پیچ  مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب )مدل

کننده بین مجموعه بدنه پایینی دسته موتور عقب و مجموعه  کوپل  پیچ 
رام جلو

105 ± 10

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و نگهدارنده  کوپل  مهره 
دسته موتور چپ

60 ± 6

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتورچپ کوپل  6 ± 60پیچ 

گیربکس  کننده بین نگهدارنده دسته موتور چپ و پوسته  کوپل  مهره 
)MT مدل(

80 ± 8

گیر بکس)مدل  کننده بین بازوی دسته موتور چپ و پوسته  کوپل  مهره 
)CVT

80 ± 8

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و بدنه )برای  کوپل  پیچ 
 )CVT مدل

60 ± 6

کننده مخزن انبساط 1 ± 5پیچ ثات 

1 ± 7پیچ بست نگهدارنده لوله

کننده بین مجموعه دسته موتور راست و قاب زنجیر تایمینگ  کوپل  مهره 
موتور

70 ± 7

کننده بین مجموعه دسته موتور راست و بدنه کوپل  6 ± 60پیچ 

)CVT کابل و بازوی تعویض دنده )برای مدل کننده بین  کوپل  2 ± 18پیچ 

3 ± 45پیچ توخالی لوله روغن فشار باال )مجهز به سیستم هیدرولیکی(

گیربکس 2 ± 15پیچ اتصال بدنه 

1 ± 7پیچ بین دسته سیم باتری و جعبه رله و فیوز محفظه موتور

کننده اتصال بدنه دسته سیم 2 ± 15مهره ثابت 
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A/C 4 + 25پیچ  لوله فشار باال/پایین

کاور موتور 3 + 8پیچ پایه 

کننده منیفولد ورودی 5 + 20مهره ثابت 

گیج روغن 3 + 8پیچ  لوله 

5 ± 20پیچ  سنسور ضربه

3 + 8پیچ  لوله آب موتور

کننده  5 + 20پیچ لوله خنک 

5 + 40پیچ  فیلتر روغن

2 + 12پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر پمپ روغن

31 + 8مجموعه روغن برگردان

مرحله اول:5 ± 45پیچ  درب یاتاقان اصلی میل بادامک

مرحله دوم:10° ± 180°

3 + 27پیچ  قاب میل بادامک

مرحله اول:3 + 15پیچ  درب یاتاقان شاتون

مرحله دوم:2° ± 60°

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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3 + 8سنسور موقعیت میل بادامک ورودی

3 + 8سنسور موقعیت میل بادامک خروجی

مرحله اول :5 + 40پیچ  سر سیلندر

مرحله دوم :5٠ + 90٠

مرحله سوم :5٠ + 90٠

مهره قفلی بین مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب و مجموعه بدنه 
پایینی دسته موتور عقب

80 ± 8

) MT 4.5 ± 45پیچ  مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب )مدل

) CVT 8 ± 80پیچ  مجموعه بدنه باالیی دسته موتور عقب )مدل

کننده بین مجموعه بدنه پایینی دسته موتور عقب و مجموعه  کوپل  پیچ 
رام جلو

105 ± 10

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و نگهدارنده  کوپل  مهره 
دسته موتور چپ

60 ± 6

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتورچپ کوپل  6 ± 60پیچ 

گیربکس  کننده بین نگهدارنده دسته موتور چپ و پوسته  کوپل  مهره 
)MT مدل(

80 ± 8

گیر بکس)مدل  کننده بین بازوی دسته موتور چپ و پوسته  کوپل  مهره 
)CVT

80 ± 8

کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و بدنه )برای  کوپل  پیچ 
 )CVT مدل

60 ± 6

کننده مخزن انبساط 1 ± 5پیچ ثات 

1 ± 7پیچ بست نگهدارنده لوله

کننده بین مجموعه دسته موتور راست و قاب زنجیر تایمینگ  کوپل  مهره 
موتور

70 ± 7

کننده بین مجموعه دسته موتور راست و بدنه کوپل  6 ± 60پیچ 

)CVT کابل و بازوی تعویض دنده )برای مدل کننده بین  کوپل  2 ± 18پیچ 

3 ± 45پیچ توخالی لوله روغن فشار باال )مجهز به سیستم هیدرولیکی(

گیربکس 2 ± 15پیچ اتصال بدنه 

1 ± 7پیچ بین دسته سیم باتری و جعبه رله و فیوز محفظه موتور

کننده اتصال بدنه دسته سیم 2 ± 15مهره ثابت 
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SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

که حین مونتاژ موتور باید چسب آب بندی مالیده شود. نواحی 

که باید چسب آب بندی مالیده شود نوع چسبنواحی 

LOCTITE 11747پولکی آب بلوک سیلندر
کانال اصلی روغن  LOCTITE 577درپوش 

LOCTITE 518سطح تماس بین محفظه میل لنگ و بلوک سیلندر
LOCTITE 5900Hکارتل و محفظه میل لنگ
LOCTITE 11747پولکی آب روی سرسیلندر

کننده LOCTITE 243سنسور دمای مایع خنک 
LOCTITE 277رزوه سنسور فشار روغن

LOCTITE 243رزوه فشنگی روغن برگردان 
LOCTITE 5900Hقاب زنجیر تایمینگ موتور

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کاری طی مونتاژکردن موتور نواحی روغن 

درجه API SM یا باالتر SAE 5W-20 )در تمام طول سال( / 10W-40 )برای تابستان( / 5W/40 )برای زمستان(

نوعمناطق روغنکاری

SM10W-40گژن پین
SM10W-40رینگ پیستون

SM10W-40پیستون
SM10W-40سیلندر

SM10W-40یاتاقان اصلی میل لنگ و درب یاتاقان های اصلی
SM10W-40بغل یاتاقانی میل لنگ ) سمت شیاردار(

SM10W-40رزوه و سرپیچ درب یاتاقان شاتون
SM10W-40یاتاقان و درب یاتاق شاتون

SM10W-40سرپیچ درب یاتاقان
SM10W-40کاسه نمد جلوی میل لنگ
SM10W-40کاسه نمد عقب میل لنگ

SM10W-40گیت سوپاپ
SM10W-40ساق سوپاپ

SM10W-40الستیک آب بندی ساق سوپاپ
SM10W-40فنر سوپاپ

SM10W-40یاتاقان و بادامک میل بادامک
SM10W-40تایپت هیدرولیکی

SM10W-40سوراخ تایپت هیدرولیکی و سراسبک
SM10W-40سیت سوپاپ ) مجموعه سر سیلندر(

گاید )سرسیلندر( SM10W-40گاید سوپاپ یا سوراخ پائینی 
SM10W-40سطح واشر آب بندی فیلتر روغن
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که حین مونتاژ موتور باید چسب آب بندی مالیده شود. نواحی 

که باید چسب آب بندی مالیده شود نوع چسبنواحی 

LOCTITE 11747پولکی آب بلوک سیلندر
کانال اصلی روغن  LOCTITE 577درپوش 

LOCTITE 518سطح تماس بین محفظه میل لنگ و بلوک سیلندر
LOCTITE 5900Hکارتل و محفظه میل لنگ
LOCTITE 11747پولکی آب روی سرسیلندر

کننده LOCTITE 243سنسور دمای مایع خنک 
LOCTITE 277رزوه سنسور فشار روغن

LOCTITE 243رزوه فشنگی روغن برگردان 
LOCTITE 5900Hقاب زنجیر تایمینگ موتور

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کاری طی مونتاژکردن موتور نواحی روغن 

درجه API SM یا باالتر SAE 5W-20 )در تمام طول سال( / 10W-40 )برای تابستان( / 5W/40 )برای زمستان(

نوعمناطق روغنکاری

SM10W-40گژن پین
SM10W-40رینگ پیستون

SM10W-40پیستون
SM10W-40سیلندر

SM10W-40یاتاقان اصلی میل لنگ و درب یاتاقان های اصلی
SM10W-40بغل یاتاقانی میل لنگ ) سمت شیاردار(

SM10W-40رزوه و سرپیچ درب یاتاقان شاتون
SM10W-40یاتاقان و درب یاتاق شاتون

SM10W-40سرپیچ درب یاتاقان
SM10W-40کاسه نمد جلوی میل لنگ
SM10W-40کاسه نمد عقب میل لنگ

SM10W-40گیت سوپاپ
SM10W-40ساق سوپاپ

SM10W-40الستیک آب بندی ساق سوپاپ
SM10W-40فنر سوپاپ

SM10W-40یاتاقان و بادامک میل بادامک
SM10W-40تایپت هیدرولیکی

SM10W-40سوراخ تایپت هیدرولیکی و سراسبک
SM10W-40سیت سوپاپ ) مجموعه سر سیلندر(

گاید )سرسیلندر( SM10W-40گاید سوپاپ یا سوراخ پائینی 
SM10W-40سطح واشر آب بندی فیلتر روغن
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–11

07

Crankshaft Rear Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Guide Sleeve

Clutch Pressure Plate Installer

Valve Oil Seal Remover

RCH0000070

RCH0000034

RCH0000035

RCH0000018

RCH0000037

کاسه نمد عقب میل لنگ ابزار نصب 

ابزار نصب الستیک آب بندی ساق سوپاپ

ابزار راهنمای الستیک آب بندی ساق سوپاپ

کالچ ابزار نصب دیسک 

ابزار الستیک درآر سوپاپ

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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ابزار مخصوص:

Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–10

07

Tools

Special Tools

Crankshaft Front Oil Seal Guide Tool

Crankshaft Front Oil Seal Installer

Valve Spring Compression Adapter

Valve Spring Compressor

Crankshaft Rear Oil Seal Guide Tool

RCH0000049

RCH0000067

RCH0000050

RCH0000028

RCH0000031

کاسه نمدی جلوی میل لنگ ابزار راهنمای 

کاسه نمد جلوی میل لنگ نصب 

کن )فنر سوپاپ( رابط فنر جمع 

کن سوپاپ فنر جمع 

کاسه نمد عقب میل لنگ ابزار راهنمای 
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–11

07

Crankshaft Rear Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Installer

Valve Oil Seal Guide Sleeve

Clutch Pressure Plate Installer

Valve Oil Seal Remover

RCH0000070

RCH0000034

RCH0000035

RCH0000018

RCH0000037

کاسه نمد عقب میل لنگ ابزار نصب 

ابزار نصب الستیک آب بندی ساق سوپاپ

ابزار راهنمای الستیک آب بندی ساق سوپاپ

کالچ ابزار نصب دیسک 

ابزار الستیک درآر سوپاپ
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ابزار مخصوص:

Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–10

07

Tools

Special Tools

Crankshaft Front Oil Seal Guide Tool

Crankshaft Front Oil Seal Installer

Valve Spring Compression Adapter

Valve Spring Compressor

Crankshaft Rear Oil Seal Guide Tool

RCH0000049

RCH0000067

RCH0000050

RCH0000028

RCH0000031

کاسه نمدی جلوی میل لنگ ابزار راهنمای 

کاسه نمد جلوی میل لنگ نصب 

کن )فنر سوپاپ( رابط فنر جمع 

کن سوپاپ فنر جمع 

کاسه نمد عقب میل لنگ ابزار راهنمای 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

16

SQRE4G15B ۰6 -موتــور

Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–13

07

Dial Indicator and Magnetic Holder

Outer Diameter Micrometer

Vernier Caliper

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

0.01mm

75mm50

50 1.5

1.0

5
0

RCH0000064

RCH0000019

RCH0000063

RCH0000060

گیر پایه مغناطیسی ساعت اندازه 

میکرومتر

کولیس

کش دقیق خط 

فیلر

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–12

07

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–12

07

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

ابزار نصب خار سوپاپ

ابزار تثبیت فالیویل

ابزار تایمینگ میل سوپاپ

ابزار تایمینگ میل لنگ

ابزار نصب پیستون
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–13

07

Dial Indicator and Magnetic Holder

Outer Diameter Micrometer

Vernier Caliper

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000023
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75mm50
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RCH0000064

RCH0000019

RCH0000063

RCH0000060

گیر پایه مغناطیسی ساعت اندازه 

میکرومتر

کولیس

کش دقیق خط 

فیلر
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–12

07

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–12

07

General Tools

Valve Cotter Installer

Flywheel Holding Tool

Camshaft Timing Tool

Crankshaft Timing Tool

RCH0000029

RCH0000040

RCH0000033

RCH0000027

Piston Installer

RCH0000039

ابزار نصب خار سوپاپ

ابزار تثبیت فالیویل

ابزار تایمینگ میل سوپاپ

ابزار تایمینگ میل لنگ

ابزار نصب پیستون
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–15

07

Engine Equalizer

Transmission Carrier

Fuel System Pressure Tester

Cylinder Pressure Gauge

Engine Service Platform

RCH0000026

RCH0000005

RCH0000048

RCH0000044

RCH0000057

کننده موتور ثابت 

گیر بکس استند 

فشارسنج سیستم سوخت رسانی

کمپرسنج سیلندر

استند متحرک موتور

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–14

07

Cylinder Gauge

Caliper Gauge

Digital Multimeter

Flexional Magnetic Rod

Engine Hoist

RCH0000065

RCH0000069

RCH0000002

RCH0000042

RCH0000043

گیج داخل سنج

ساعت قطر سنج

مولتی متر دیجیتال

میله مغناطیسی انعطاف پذیر

موتور درآر
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–15

07

Engine Equalizer

Transmission Carrier

Fuel System Pressure Tester

Cylinder Pressure Gauge

Engine Service Platform

RCH0000026

RCH0000005

RCH0000048

RCH0000044

RCH0000057

کننده موتور ثابت 

گیر بکس استند 

فشارسنج سیستم سوخت رسانی

کمپرسنج سیلندر

استند متحرک موتور
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Chery Automobile Co., Ltd.

07 - SQRE4G15B ENGINE MECHANICAL

07–14

07

Cylinder Gauge

Caliper Gauge

Digital Multimeter

Flexional Magnetic Rod

Engine Hoist

RCH0000065

RCH0000069

RCH0000002

RCH0000042

RCH0000043

گیج داخل سنج

ساعت قطر سنج

مولتی متر دیجیتال

میله مغناطیسی انعطاف پذیر

موتور درآر
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بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کننده را  1- سیستم خنک 

کنید. کنترل  2- روغن موتور را 
کنید. کنترل  3- باتری را 

کنید. کنترل  4- فیلر هوا را 
الف( فیلر هوا را بردارید.

کثیفی، انسداد یا نشتی در فیلتر وجود نداشته باشد. که  کنید  کنترل  ب( چشمی 
نکته:

کنید. ک یا انسدادی در فیلتر هوا وجود داشته باشد آنرا با هوای فشرده تمیز  در صورتیکه خا  •
کنید. کردن، فیلتر هوا را تعویض  ک یا انسداد باقی مانده است حتی پس از تمیز  در صورتیکه خا  •

کنید. کنترل  5- شمع جرقه را 
کم سیلندر را اندازه بگیرید. 6- فشار ترا

کــه شــاخص اصلــی بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد موتــور اســت نیــز مــی توانــد بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد سیســتم های مــورد  فشــار ســیلندر را   •
گیــرد بنابرایــن الزم اســت تــا ارزیابــی فشــار ســیلندر را هنــگام ســرویس موتــور انجــام داد. اســتفاده قــرار 

کــم نشــان داده  کامــل شــارژ شــده و اســتارتر موتــور در شــرایط عملکــردی خوبــی قــرار دارد در غیــر اینصــورت فشــار ترا کــه باتــری بــه طــور  مطمئــن شــوید   •
ــر نیســت. ــرای عیــب یابــی احتمــاال معتب شــده ب

کم توصیه شده تنها به عنوان راهنمایی جهت تشخیص عیب موتور به کار گرفته می شود.	  فشار ترا

هرگز عیب فشار کم را بوسیله دمونتاژ کردن موتور دنبال نکنید مگر نواقص خاصی وجود داشته باشد.	 

  توجه

گیری مراحل اندازه 

کنید. الف( تمامی ابزار برقی و سوئیچ را خاموش 
کاور موتور را برداید. ب( 

کنید. کویل جرقه با مجموعه وایر شمع را قطع  پ( 
کانکتور های کویل جرقه را قطع کرده و دسته سیم را از کویل جرقه جدا کنید.

کنیــد.	  جــدا  و  کــرده  شــل  جرقــه  کویــل  از  تصویــر  مطابــق  را  پیــچ   دو 
)۸ ± ۲ N.m :کردن  ) گشتاور سفت 

کویل جرقه با مجموعه وایر شمع	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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عیب یابی
عیب یابی عملکرد موتور

نکته:
کرده و در  کنید یا قطعات معیوب را تنظیم  کنترل  کمک بگیرید هر حوزه احتمالی را به صورت مرتب  کمک به تعیین علت عیب  از جدول عالئم زیر برای 

کنید. صورت لزوم آن را جایگزین 

علل احتمالیایراد

صدای مکانیزم سوپاپ

روغن موتور ) سطح باال یا پایین روغن موتور، رقیق یا غنی بودن روغن(

اسبک )فرسودگی غیر معمولی(

مجموعه تایپ هیدرولیکی ) ایراد یا سائیده شده(

میل بادامک )خمیدگی و تغییر شکل، سایش غیر معمول، افزایش لقی شعاعی یا محوری(

ج از مرکز بودن بیش از حد( نشیمنگاه فنر سوپاپ )خر

گیت( سوپاپ)لقی بیش از حد بین سوپاپ و 

صدای شاتون

کم روغن( کافی بودن روغن، رقیق بودن روغن، فشار  روغن موتور ) نا

درب یاتاقان شاتون)مهره شل است(

شاتون )خم شده یا معیوب(

پوسته یاتاقان شاتون )لقی شعاعی بیش از حد(

یاتاقان شاتون )گرد نبودن(

صدای یاتاقان اصلی

کم روغن( کافی بودن روغن، رقیق بودن، فشار  روغن موتور)نا

درب یاتاقان اصلی)بیش از حد(

لقی محوری میل لنگ )بیش از حد(

یاتاقان میل لنگ)گرد نبودن یا سایش(

کالچ )شل شده( فالیویل یا 

کربن غیر معمول و روغن در شمع جرقه رسوب 

رینگ پیستون)سائیده شده، خراشیده، آسیب دیده( 

کربن( شیار رینگ پیستون )دارای توده 

الستیک آب بند ساق سوپاپ)ساییده یا آسیب دیده(

گاید( سوپاپ )لقی بیش از بین سوپاپ و 
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بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کننده را  1- سیستم خنک 

کنید. کنترل  2- روغن موتور را 
کنید. کنترل  3- باتری را 

کنید. کنترل  4- فیلر هوا را 
الف( فیلر هوا را بردارید.

کثیفی، انسداد یا نشتی در فیلتر وجود نداشته باشد. که  کنید  کنترل  ب( چشمی 
نکته:

کنید. ک یا انسدادی در فیلتر هوا وجود داشته باشد آنرا با هوای فشرده تمیز  در صورتیکه خا  •
کنید. کردن، فیلتر هوا را تعویض  ک یا انسداد باقی مانده است حتی پس از تمیز  در صورتیکه خا  •

کنید. کنترل  5- شمع جرقه را 
کم سیلندر را اندازه بگیرید. 6- فشار ترا

کــه شــاخص اصلــی بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد موتــور اســت نیــز مــی توانــد بــرای قضــاوت در مــورد عملکــرد سیســتم های مــورد  فشــار ســیلندر را   •
گیــرد بنابرایــن الزم اســت تــا ارزیابــی فشــار ســیلندر را هنــگام ســرویس موتــور انجــام داد. اســتفاده قــرار 

کــم نشــان داده  کامــل شــارژ شــده و اســتارتر موتــور در شــرایط عملکــردی خوبــی قــرار دارد در غیــر اینصــورت فشــار ترا کــه باتــری بــه طــور  مطمئــن شــوید   •
ــر نیســت. ــرای عیــب یابــی احتمــاال معتب شــده ب

کم توصیه شده تنها به عنوان راهنمایی جهت تشخیص عیب موتور به کار گرفته می شود.	  فشار ترا

هرگز عیب فشار کم را بوسیله دمونتاژ کردن موتور دنبال نکنید مگر نواقص خاصی وجود داشته باشد.	 

  توجه

گیری مراحل اندازه 

کنید. الف( تمامی ابزار برقی و سوئیچ را خاموش 
کاور موتور را برداید. ب( 

کنید. کویل جرقه با مجموعه وایر شمع را قطع  پ( 
کانکتور های کویل جرقه را قطع کرده و دسته سیم را از کویل جرقه جدا کنید.

کنیــد.	  جــدا  و  کــرده  شــل  جرقــه  کویــل  از  تصویــر  مطابــق  را  پیــچ   دو 
)۸ ± ۲ N.m :کردن  ) گشتاور سفت 

کویل جرقه با مجموعه وایر شمع	 
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عیب یابی
عیب یابی عملکرد موتور

نکته:
کرده و در  کنید یا قطعات معیوب را تنظیم  کنترل  کمک بگیرید هر حوزه احتمالی را به صورت مرتب  کمک به تعیین علت عیب  از جدول عالئم زیر برای 

کنید. صورت لزوم آن را جایگزین 

علل احتمالیایراد

صدای مکانیزم سوپاپ

روغن موتور ) سطح باال یا پایین روغن موتور، رقیق یا غنی بودن روغن(

اسبک )فرسودگی غیر معمولی(

مجموعه تایپ هیدرولیکی ) ایراد یا سائیده شده(

میل بادامک )خمیدگی و تغییر شکل، سایش غیر معمول، افزایش لقی شعاعی یا محوری(

ج از مرکز بودن بیش از حد( نشیمنگاه فنر سوپاپ )خر

گیت( سوپاپ)لقی بیش از حد بین سوپاپ و 

صدای شاتون

کم روغن( کافی بودن روغن، رقیق بودن روغن، فشار  روغن موتور ) نا

درب یاتاقان شاتون)مهره شل است(

شاتون )خم شده یا معیوب(

پوسته یاتاقان شاتون )لقی شعاعی بیش از حد(

یاتاقان شاتون )گرد نبودن(

صدای یاتاقان اصلی

کم روغن( کافی بودن روغن، رقیق بودن، فشار  روغن موتور)نا

درب یاتاقان اصلی)بیش از حد(

لقی محوری میل لنگ )بیش از حد(

یاتاقان میل لنگ)گرد نبودن یا سایش(

کالچ )شل شده( فالیویل یا 

کربن غیر معمول و روغن در شمع جرقه رسوب 

رینگ پیستون)سائیده شده، خراشیده، آسیب دیده( 

کربن( شیار رینگ پیستون )دارای توده 

الستیک آب بند ساق سوپاپ)ساییده یا آسیب دیده(

گاید( سوپاپ )لقی بیش از بین سوپاپ و 
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در طی اندازه گیری بیش از ده ثانیه استارت نزنید در غیر اینصورت ممکن است موتور آسیب ببیند.	 
کــه موتــور درحــال دوران بــا دور 180 تــا 	  کامــال شــارژ اســت . فشــار ســیلندر صحیــح را فقــط زمانــی  کــه باتــری   هنــگام اســتارت زدن مطمئــن شــوید 

r/min  250 است میتوان اندازه گیری کرد. از روش مشابه برای اندازه گیری فشار سایر سیلندر ها استفاده کنید.

کــه فاصلــه دهانــه شــمع جرقــه نــو قبــل از نصــب شــمع جرقــه مناســب باشــد. از مقــدار مناســبی از روغــن بــرای رزوه شــمع جرقــه 	  مطمئــن شــوید 

کنیــد شــمع جرقــه  کنیــد وســپس شــمع جرقــه را در محــل خــود نصــب  کنیــد. شــمع جرقــه را بــه درســتی بــه آچــار شــمع وصــل  قبــل از نصــب اســتفاده 

کــم شــدن فاصلــه، باعــث آوانــس جرقــه مــی شــود. گــردد.   را مســتقیمابه محــل نصــب ضربــه نزنیــد چــون باعــث تغییــر شــکل در الکتــرود جانبــی 

)۲۰ ± ۳ N.m : گشتاور مجاز (

  توجه

  توجه

کنید. کانکتور های تمامی انژکتور ها را وصل  ذ( 
کنید. کویل جرقه با وایر شمع را وصل  ر( 

کنید. 7-واشر سرسیلندر را تست 
ج از موتور صورت پذیرد. نشتی واشر سر سیلندر می تواند بین سیلندر های مجاور بین سیلندر و مجاری آب یا از مسیر روغن به خار

نشانه های احتمالی نشتی واشر سر سیلندر می تواند بین سیلندر های مجاور به صورت زیر باشد:  •
کاهش قدرت موتور  -

- ریپ زدن موتور
- پایین بودن سوخت اقتصادی ) افزایش مصرف سوخت(

نشانه های احتمالی نشتی واشرسر سیلندر می تواند بین سیلندر و مجاری آب مجاور به صورت زیر باشد :  •
گرمای بیش از حد موتور   -

کننده کم شدن مایع خنک   -
ج می شود )بادود( گزوز خار - بخار بیش از حد از سیستم ا

کننده کردن مایع خنک  کف   -

کمپرس سیلندر بررسی فشار 
کمتــر باشــد.  کمتریــن انــدازه آن نمــی توانــد از 9 بــار  کاهــش خواهــد یافــت. ولــی  کارکــرد موتــور مقــداری  مقــدار فشــار ســیلندر اســتاندارد بیــن 9 تــا 11.5 بــار بــوده و بــا 

تفــاوت فشــار بیــن هــر ســیلندر نبایــد بیشــتر از 3 بــار باشــد.
کمــی روغــن موتــور از طریــق شــمع ســیم جرقــه  کافــی اســت . مقــدار  کــه فشــار ســیلندر نا کمتــر از انــدازه اســتاندارد آن بــود نشــان مــی دهــد  در صورتیکــه فشــار موتــور 

گیــری را انجــام دهیــد. کنیــد و یکبــار دیگــر انــدازه  تزریــق 
- در صورتیکه فشار پس از افزودن روغن افزایش یافت رینگ پیستون و یا سیلندر ممکن است آسیب دیده یا سائیده شده باشد.

کرده باشد یا به درستی نصب نشده باشد و یا نشتی هوا از واشر سر سیلندر باشد. گیر  - در صورتیکه فشار همچنان پایین بود یک سوپاپ می تواند 
د( شمع جرقه را ببندید.
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مراقب باشید که آسیبی به وایر شمع ها در هنگام کشیدن آنها به سمت باال نرسد.	 

کمپرس سنج سیلندر را برای جلوگیری از مشکل هنگام باز کردن، بیش از حد سفت نکنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. کانکتور انژکتورها را مطابق تصویر قطع  ت( 4 

کانکتــور کمپــرس ســنج ســیلندر را بــه جــای شــمع جرقــه ببندید. بــرای جلوگیری  چ( بــه آرامــی 

کــردن، آنــرا زیــاد ســفت نکنید. از آســیب دیــدن هنــگام بــاز 

کنید. کامال فشار دهید سپس موتور را برای سه تا پنج ثانیه استارت بزنید و اندازه فشار را ثبت  گاز را  کرده و پدال  گیربکس را خالص  ح( 

کنید. ع را برای 3 بار اندازه بگیرید و اندازه متوسط را یادداشت  کمپرس سنج سیلندر را فشار داده تا دوباره به صفر برگردد. این موضو کردن  خ( دکمه خالی 

اندازه استاندارد برای فشار سیلندر 9 - 11.5 بار است. 

)250 – 180 r/min )

کنید. ج( شمع جرقه را باز 

کنید. کرده و شمع جرقه را شل  از یک آچار شمع مخصوص استفاده   •

)۲۰ ± ۳ N.m :گشتاورمجاز کنید. )  شمع جرقه را باز   •
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در طی اندازه گیری بیش از ده ثانیه استارت نزنید در غیر اینصورت ممکن است موتور آسیب ببیند.	 
کــه موتــور درحــال دوران بــا دور 180 تــا 	  کامــال شــارژ اســت . فشــار ســیلندر صحیــح را فقــط زمانــی  کــه باتــری   هنــگام اســتارت زدن مطمئــن شــوید 

r/min  250 است میتوان اندازه گیری کرد. از روش مشابه برای اندازه گیری فشار سایر سیلندر ها استفاده کنید.

کــه فاصلــه دهانــه شــمع جرقــه نــو قبــل از نصــب شــمع جرقــه مناســب باشــد. از مقــدار مناســبی از روغــن بــرای رزوه شــمع جرقــه 	  مطمئــن شــوید 

کنیــد شــمع جرقــه  کنیــد وســپس شــمع جرقــه را در محــل خــود نصــب  کنیــد. شــمع جرقــه را بــه درســتی بــه آچــار شــمع وصــل  قبــل از نصــب اســتفاده 

کــم شــدن فاصلــه، باعــث آوانــس جرقــه مــی شــود. گــردد.   را مســتقیمابه محــل نصــب ضربــه نزنیــد چــون باعــث تغییــر شــکل در الکتــرود جانبــی 

)۲۰ ± ۳ N.m : گشتاور مجاز (

  توجه

  توجه

کنید. کانکتور های تمامی انژکتور ها را وصل  ذ( 
کنید. کویل جرقه با وایر شمع را وصل  ر( 

کنید. 7-واشر سرسیلندر را تست 
ج از موتور صورت پذیرد. نشتی واشر سر سیلندر می تواند بین سیلندر های مجاور بین سیلندر و مجاری آب یا از مسیر روغن به خار

نشانه های احتمالی نشتی واشر سر سیلندر می تواند بین سیلندر های مجاور به صورت زیر باشد:  •
کاهش قدرت موتور  -

- ریپ زدن موتور
- پایین بودن سوخت اقتصادی ) افزایش مصرف سوخت(

نشانه های احتمالی نشتی واشرسر سیلندر می تواند بین سیلندر و مجاری آب مجاور به صورت زیر باشد :  •
گرمای بیش از حد موتور   -

کننده کم شدن مایع خنک   -
ج می شود )بادود( گزوز خار - بخار بیش از حد از سیستم ا

کننده کردن مایع خنک  کف   -

کمپرس سیلندر بررسی فشار 
کمتــر باشــد.  کمتریــن انــدازه آن نمــی توانــد از 9 بــار  کاهــش خواهــد یافــت. ولــی  کارکــرد موتــور مقــداری  مقــدار فشــار ســیلندر اســتاندارد بیــن 9 تــا 11.5 بــار بــوده و بــا 

تفــاوت فشــار بیــن هــر ســیلندر نبایــد بیشــتر از 3 بــار باشــد.
کمــی روغــن موتــور از طریــق شــمع ســیم جرقــه  کافــی اســت . مقــدار  کــه فشــار ســیلندر نا کمتــر از انــدازه اســتاندارد آن بــود نشــان مــی دهــد  در صورتیکــه فشــار موتــور 

گیــری را انجــام دهیــد. کنیــد و یکبــار دیگــر انــدازه  تزریــق 
- در صورتیکه فشار پس از افزودن روغن افزایش یافت رینگ پیستون و یا سیلندر ممکن است آسیب دیده یا سائیده شده باشد.

کرده باشد یا به درستی نصب نشده باشد و یا نشتی هوا از واشر سر سیلندر باشد. گیر  - در صورتیکه فشار همچنان پایین بود یک سوپاپ می تواند 
د( شمع جرقه را ببندید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۲1

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

مراقب باشید که آسیبی به وایر شمع ها در هنگام کشیدن آنها به سمت باال نرسد.	 

کمپرس سنج سیلندر را برای جلوگیری از مشکل هنگام باز کردن، بیش از حد سفت نکنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. کانکتور انژکتورها را مطابق تصویر قطع  ت( 4 

کانکتــور کمپــرس ســنج ســیلندر را بــه جــای شــمع جرقــه ببندید. بــرای جلوگیری  چ( بــه آرامــی 

کــردن، آنــرا زیــاد ســفت نکنید. از آســیب دیــدن هنــگام بــاز 

کنید. کامال فشار دهید سپس موتور را برای سه تا پنج ثانیه استارت بزنید و اندازه فشار را ثبت  گاز را  کرده و پدال  گیربکس را خالص  ح( 

کنید. ع را برای 3 بار اندازه بگیرید و اندازه متوسط را یادداشت  کمپرس سنج سیلندر را فشار داده تا دوباره به صفر برگردد. این موضو کردن  خ( دکمه خالی 

اندازه استاندارد برای فشار سیلندر 9 - 11.5 بار است. 

)250 – 180 r/min )

کنید. ج( شمع جرقه را باز 

کنید. کرده و شمع جرقه را شل  از یک آچار شمع مخصوص استفاده   •

)۲۰ ± ۳ N.m :گشتاورمجاز کنید. )  شمع جرقه را باز   •
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کردن باز 

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

1- تمامی امکانات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش کنید.

2- کابل منفی باتری را قطع کنید.

3- پوشش موتور را بردارید.

4- تسمه دینام را باز کنید.

کنیــد و آن  کــن  وارد  الــف( ســرآچار بکــس مناســبی را درون ســوراخ پیــن تســمه ســفت 

کــه بــا پیــکان نمایــش داده شــده اســت فشــار دهیــد بــه صورتیکــه تســمه  را در جهتــی 

کنــد. کــن بــه ســمت بــاال حرکــت  ســفت 

دست های خود را در تماس با تسمه سفت کن هنگام حرکت به سمت باال قرار ندهید.	 

هشدار

کنید. کرده و چاربکس را برای بازکردن تسمه دینام شل  گرد دور  ب( تسممه دینام را از پولی هرز 
بازدید و بررسی

1- ســطح تســمه را بــرای پارگــی، روغنــی بــودن و یــا آســیب دیدگــی کنتــرل کنیــد. در صورتیکــه هــر یــک از ایــن عیــوب را مشــاهده کردیــد فــورا تســمه دینــام را تعویــض 
کنید.

گونــه ایــرادی  کنیــد در صــورت مشــاهده هــر  کنتــرل  2- ســطح داخلــی لبــه هــای تســمه را بــرای آســیب دیدگــی، فرســودگی، وجــود مــواد خارجــی و یــا تــرک هــا و غیــره 
کنیــد. فــورا تســمه دینــام را تعویــض 

نکته:
گــر 	  تــرک هــا در ســمت دندانــه دار تســمه دینــام مــی توانــد قابــل چشــم پوشــی باشــد ا

ــد آن را تعویــض  ــود بای ــام قســمتی از لبــه هــای خــود را از دســت داده ب تســمه دین
کنیــد.

کــه بــه درســتی بــا شــیارها و یــا روی پولــی 	  کنیــد  کنتــرل  پــس از نصــب تســمه دینــام 
کنیــد. کنتــرل  گرفتــه باشــد اینــکار را بــا دســت  میــل لنــگ قــرار 
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گرد 2-پولی هرز  1-پولی پمپ هیدرولیک فرمان

۴-  تسمه دینام ۳- آلترناتور )دینام(

کن ۶- مجموعه تسمه سفت  A/C کمپرسور ۵-پولی 

۸-پولی هرزگرد پایینی ۷- پولی پمپ آب

۹-پولی میل لنگ

بررسی روی خودرو
تسمه دینام

معرفی
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کردن باز 

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

1- تمامی امکانات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش کنید.

2- کابل منفی باتری را قطع کنید.

3- پوشش موتور را بردارید.

4- تسمه دینام را باز کنید.

کنیــد و آن  کــن  وارد  الــف( ســرآچار بکــس مناســبی را درون ســوراخ پیــن تســمه ســفت 

کــه بــا پیــکان نمایــش داده شــده اســت فشــار دهیــد بــه صورتیکــه تســمه  را در جهتــی 

کنــد. کــن بــه ســمت بــاال حرکــت  ســفت 

دست های خود را در تماس با تسمه سفت کن هنگام حرکت به سمت باال قرار ندهید.	 

هشدار

کنید. کرده و چاربکس را برای بازکردن تسمه دینام شل  گرد دور  ب( تسممه دینام را از پولی هرز 
بازدید و بررسی

1- ســطح تســمه را بــرای پارگــی، روغنــی بــودن و یــا آســیب دیدگــی کنتــرل کنیــد. در صورتیکــه هــر یــک از ایــن عیــوب را مشــاهده کردیــد فــورا تســمه دینــام را تعویــض 
کنید.

گونــه ایــرادی  کنیــد در صــورت مشــاهده هــر  کنتــرل  2- ســطح داخلــی لبــه هــای تســمه را بــرای آســیب دیدگــی، فرســودگی، وجــود مــواد خارجــی و یــا تــرک هــا و غیــره 
کنیــد. فــورا تســمه دینــام را تعویــض 

نکته:
گــر 	  تــرک هــا در ســمت دندانــه دار تســمه دینــام مــی توانــد قابــل چشــم پوشــی باشــد ا

ــد آن را تعویــض  ــود بای ــام قســمتی از لبــه هــای خــود را از دســت داده ب تســمه دین
کنیــد.

کــه بــه درســتی بــا شــیارها و یــا روی پولــی 	  کنیــد  کنتــرل  پــس از نصــب تســمه دینــام 
کنیــد. کنتــرل  گرفتــه باشــد اینــکار را بــا دســت  میــل لنــگ قــرار 
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گرد 2-پولی هرز  1-پولی پمپ هیدرولیک فرمان

۴-  تسمه دینام ۳- آلترناتور )دینام(

کن ۶- مجموعه تسمه سفت  A/C کمپرسور ۵-پولی 

۸-پولی هرزگرد پایینی ۷- پولی پمپ آب

۹-پولی میل لنگ

بررسی روی خودرو
تسمه دینام

معرفی
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مجموعه پولی هرزگرد

کردن باز 

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

کنید. 1- تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

3- پوشش موتور را بازکنید.

4- محافظ پایینی سپر جلو را بردارید.

5- تسمه دینام را بردارید.

6- مجموعه پولی هرزگرد را بردارید.

کنیــد و پولــی هرزگــرد باالیــی و  گــرد باالیــی )1( بــاز  الــف( پیــچ را از مجموعــه پولــی هــرز 

)  ۵۰ + ۵ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  ــاز  واشــر را ب

ب( محافظ را از روی مجموعه پولی هرزگرد )2( پایینی بردارید.

کــرده و پولــی هرزگــرد پایینــی و  ــاز  پ( پیــچ را از روی مجموعــه پولــی هرزگــرد پایینــی ب

)  ۵۰ + ۵ N.m :کــردن واشــر را بردارید.)گشــتاور ســفت 

بازدید و بررسی

کــه آیــا چرخــش آن بــه صــورت مناســبی انجــام مــی شــود یــا نــه و یــا صــدای غیــر معمولــی از خــود ایجــاد مــی  کنیــد  کنتــرل  1- پولــی هرزگــرد را بــا دســت بچرخانیــد و 

کنــد یــا نــه.

که بلبرینگ های آن لقی دارند یا خیر. کنید  کنترل  2- پولی هرزگرد را در جهت محوری و شعاعی تکان دهید. 

کاری مجموعه پولی هرزگرد وارد شده است یا نه. که آسیبی به سطح  کنید  3- چک 

کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

مطمئن شوید که تسمه دینام به درستی نصب شده است و با سایر قطعات درگیری ندارد.	 

کــه آیــا میــل لنــگ بــه 	  کنیــد  پــس از نصــب، میــل لنــگ را بــا یــک آچــار بــرای بــه حرکــت انداختــن تســمه دینــام بــه انــدازه چندیــن دور بگردانیــد و چــک 

کنیــد. کــه ایــن عمــل بــه درســتی انجــام نپذیرفــت تســمه دینــام را عــوض  خوبــی می چرخــد یــا نــه و یــا تســمه بــه خوبــی حرکــت میکنــد یــا نــه در صورتــی 

هشدار
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کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

کنید.	  ک  قبل از نصب کردن، مواد خارجی و یا روغمن را از روی تسمه دینام پا

میــل لنــگ را پــس از بســتن تســمه دینــام دو دور بچرخانیــد تــا مطمئــن شــوید تســمه دینــام بــه درســتی درجــای خــود نصــب شــده و بــا هیــچ چیــز دیگــری 	 

تماس نــدارد.

  توجه

تنظیم
کنید. کنترل  کشش تسمه دینام را  1- میزان 

کشــش تســمه بیــن هــر پولــی  کــه  الــف( میــل لنــگ را دو دور بچرخانیــد. مطمئــن شــوید 
اســت. یکســان 

پمــپ  پولــی  بیــن  تســمه  مرکــزی  بــه قســمت  بوســیله شســت خــود  نیــرو  نیوتــن  ب( 100 
کنیــد. میــزا ن جــا بــه جایــی تســمه بایــد  کــن اعمــال  هیدرولیــک فرمــان و پولــی تســمه ســفت 
ــا  کنتــرل ی ــاد اســت، تعمیــر،  ــا زی کــم ی ــی  ــه جایــی خیل گر میــزان جــا ب بیــن mm 6-5 باشــد.ا

ــد. کنی ــم  تنظی
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مجموعه پولی هرزگرد

کردن باز 

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

کنید. 1- تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

3- پوشش موتور را بازکنید.

4- محافظ پایینی سپر جلو را بردارید.

5- تسمه دینام را بردارید.

6- مجموعه پولی هرزگرد را بردارید.

کنیــد و پولــی هرزگــرد باالیــی و  گــرد باالیــی )1( بــاز  الــف( پیــچ را از مجموعــه پولــی هــرز 

)  ۵۰ + ۵ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  ــاز  واشــر را ب

ب( محافظ را از روی مجموعه پولی هرزگرد )2( پایینی بردارید.

کــرده و پولــی هرزگــرد پایینــی و  ــاز  پ( پیــچ را از روی مجموعــه پولــی هرزگــرد پایینــی ب

)  ۵۰ + ۵ N.m :کــردن واشــر را بردارید.)گشــتاور ســفت 

بازدید و بررسی

کــه آیــا چرخــش آن بــه صــورت مناســبی انجــام مــی شــود یــا نــه و یــا صــدای غیــر معمولــی از خــود ایجــاد مــی  کنیــد  کنتــرل  1- پولــی هرزگــرد را بــا دســت بچرخانیــد و 

کنــد یــا نــه.

که بلبرینگ های آن لقی دارند یا خیر. کنید  کنترل  2- پولی هرزگرد را در جهت محوری و شعاعی تکان دهید. 

کاری مجموعه پولی هرزگرد وارد شده است یا نه. که آسیبی به سطح  کنید  3- چک 

کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

مطمئن شوید که تسمه دینام به درستی نصب شده است و با سایر قطعات درگیری ندارد.	 

کــه آیــا میــل لنــگ بــه 	  کنیــد  پــس از نصــب، میــل لنــگ را بــا یــک آچــار بــرای بــه حرکــت انداختــن تســمه دینــام بــه انــدازه چندیــن دور بگردانیــد و چــک 

کنیــد. کــه ایــن عمــل بــه درســتی انجــام نپذیرفــت تســمه دینــام را عــوض  خوبــی می چرخــد یــا نــه و یــا تســمه بــه خوبــی حرکــت میکنــد یــا نــه در صورتــی 

هشدار
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کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

کنید.	  ک  قبل از نصب کردن، مواد خارجی و یا روغمن را از روی تسمه دینام پا

میــل لنــگ را پــس از بســتن تســمه دینــام دو دور بچرخانیــد تــا مطمئــن شــوید تســمه دینــام بــه درســتی درجــای خــود نصــب شــده و بــا هیــچ چیــز دیگــری 	 

تماس نــدارد.

  توجه

تنظیم
کنید. کنترل  کشش تسمه دینام را  1- میزان 

کشــش تســمه بیــن هــر پولــی  کــه  الــف( میــل لنــگ را دو دور بچرخانیــد. مطمئــن شــوید 
اســت. یکســان 

پمــپ  پولــی  بیــن  تســمه  مرکــزی  بــه قســمت  بوســیله شســت خــود  نیــرو  نیوتــن  ب( 100 
کنیــد. میــزا ن جــا بــه جایــی تســمه بایــد  کــن اعمــال  هیدرولیــک فرمــان و پولــی تســمه ســفت 
ــا  کنتــرل ی ــاد اســت، تعمیــر،  ــا زی کــم ی ــی  ــه جایــی خیل گر میــزان جــا ب بیــن mm 6-5 باشــد.ا

ــد. کنی ــم  تنظی
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درب سوپاپ ها
کردن باز 

کنید.	  کردن آن با هوای فشرده دور  ک موجود درب و سوپاپ ها را قبل از باز  گرد و خا

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

کنید. 1- تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 

کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -4

کنید. 5- درب سوپاپ ها را باز 

کارتــل و درب  کــرده و اتصــال بیــن شــیلنگ تهویــه هــوای  گیــره را طبــق تصویــر شــل  الــف( 

کنید. ســوپاپ هــارا قطــع 

کنید. ب( شیلنگ سوپاپ PVC را باز 

کنید. کننده دسته سیم موتور را باز  کلیپس های ثابت  پ( 

کنید. ت( 15 پیچ را از درب سوپاپ ها مطابق تصویر نشان داده شده باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کن مجموعه تسمه سفت 
کردن باز 

بازدید و بررسی

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

کنید. 1- تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 

کنید. 4- محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 5- تسمه دینام را باز 

کنید. کننده را باز  6- مجموعه تسمه سفت 

کــن را بــاز  کنیــد و مجموعــه تســمه ســفت  کــن بــاز  الــف( پیــچ را از مجموعــه تســمه ســفت 

)  ۵۰ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشــتاور ســفت 

کنــد  کــه آیــا چرخــش آن بــه صــورت مناســبی انجــام مــی شــود و یــا صــدای غیــر معمولــی از خــود ایجــاد مــی  کنیــد  کنتــرل  1- پولــی هرزگــرد را بــا دســت بچرخانیــد و 

یــا نــه.

که بلبرینگ های آن شل هستند یا خیر. کنید  کنترل  2- پولی هرزگرد را در جهت محوری و شعاعی تکان دهید. 

کاری مجموعه پولی هرزگرد وارد شده است یا نه. که آسیبی به سطح  کنید  3- چک 

کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

مطمئن شوید که تسمه دینام به درستی نصب شده است و با سایر قطعات درگیری ندارد.	 

کــه آیــا میــل لنــگ بــه خوبــی 	  کنیــد  پــس از نصــب، میــل لنــگ را بــا آچــار بــرای بــه حرکــت انداختــن تســمه دینــام بــه انــدازه چندیــن دور بگردانیــد و چــک 

کنیــد. کــه ایــن عمــل بــه درســتی انجــام نپذیرفــت تســمه دینــام را عــوض  مــی چرخــد یــا نــه و یــا تســمه بــه خوبــی حرکــت میکنــد یــا نــه در صورتــی 

  توجه
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کن مجموعه تسمه سفت 
کردن باز 

بازدید و بررسی

اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 
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کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 

کنید. 4- محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 5- تسمه دینام را باز 

کنید. کننده را باز  6- مجموعه تسمه سفت 

کــن را بــاز  کنیــد و مجموعــه تســمه ســفت  کــن بــاز  الــف( پیــچ را از مجموعــه تســمه ســفت 

)  ۵۰ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشــتاور ســفت 

کنــد  کــه آیــا چرخــش آن بــه صــورت مناســبی انجــام مــی شــود و یــا صــدای غیــر معمولــی از خــود ایجــاد مــی  کنیــد  کنتــرل  1- پولــی هرزگــرد را بــا دســت بچرخانیــد و 

یــا نــه.

که بلبرینگ های آن شل هستند یا خیر. کنید  کنترل  2- پولی هرزگرد را در جهت محوری و شعاعی تکان دهید. 

کاری مجموعه پولی هرزگرد وارد شده است یا نه. که آسیبی به سطح  کنید  3- چک 

کردن نصب 

کردن است. مراحل نصب برعکس باز 

مطمئن شوید که تسمه دینام به درستی نصب شده است و با سایر قطعات درگیری ندارد.	 

کــه آیــا میــل لنــگ بــه خوبــی 	  کنیــد  پــس از نصــب، میــل لنــگ را بــا آچــار بــرای بــه حرکــت انداختــن تســمه دینــام بــه انــدازه چندیــن دور بگردانیــد و چــک 

کنیــد. کــه ایــن عمــل بــه درســتی انجــام نپذیرفــت تســمه دینــام را عــوض  مــی چرخــد یــا نــه و یــا تســمه بــه خوبــی حرکــت میکنــد یــا نــه در صورتــی 

  توجه
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اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب رسیدن به سطح رنگ بدنه ناشی از باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

کاسه نمد جلوی میل لنگ
کردن باز 

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. پوشش موتور را باز 

کنید. 4. مجموعه محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 5. تسمه دینام را باز 

کنید. کاسه نمد جلوی میل لنگ را باز   .6

کنید. الف( پیچ پولی میل لنگ را باز 

کنید.مرحلــه دوم:تــا ۱۰° ±  کردن:مرحلــه اول: N.m ۱۰ ± ۱۰۰ ســفت  )گشــتاور ســفت 

کنیــد( °۱۲۰ ســفت 
نکته: 

ــدل  ــرای م ــده 5 )ب ــس را در دن گیربک ــگ،  ــل لن ــم می ــمه تای خ تس ــر ــچ  چ ــردن پی ک ــاز  ــگام ب هن

MT( و D) بــرای مــدل CVT( قــرار دهیــد تــا میــل لنــگ بــا پلوســی درگیــر شــود. در اینصــورت فــرد 

کنــد تــا میــل لنــگ تثبیــت شــود. دیگــری ترمــز را درگیــر 

ب(پولی میل لنگ را باز کنید.

کاســه نمــد جلــوی میــل لنــگ  گوشــتی نــوک صــاف و محافــظ دار،  ج( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنید)پیــکان( را بــاز 

مطمئن شوید که به قسمت های نگهدارنده کاسه نمد و سطح میل لنگ در زمان باز کردن کاسه نمد جلوی میل لنگ آسیبی نرسد.	 

  توجه
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کنید. ث( درب سوپاپ ها را از روی سیلندر باز 

کنید. 6- درب روغن )1( را بردارید و واشر درب سوپاپ)2( را جدا 

بستن

کنید. که در تصویر نشان داده شده است سفت  1- 15 پیچ درب سوپاپ را به ترتیب 

کنید،  کردن: مرحله اول:تا N.m 3-5 سفت  گشتاور سفت 

کنید. مرحله دوم تا N.m ۳+۸ سفت 

کردن است. 2- سایر رویه بستن برعکس باز 
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کنید. ث( درب سوپاپ ها را از روی سیلندر باز 

کنید. 6- درب روغن )1( را بردارید و واشر درب سوپاپ)2( را جدا 

بستن

کنید. که در تصویر نشان داده شده است سفت  1- 15 پیچ درب سوپاپ را به ترتیب 
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کمکــی تمامــی پیــچ هــای فالیویــل را بــاز نکنیــد .  در صــورت لــزوم از فــرد دیگــری 	  کار داشــته باشــید .  بــدون اقدامــات  توجــه ویــژه بــه ایمنــی هنــگام 

کنیــد. کمــک  درخواســت 

هشدار

کنید.	  که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می  کنید  اطمینان حاصل 

کردن و بستن به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	  کنید هنگام باز  سعی 

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. گیربکس را باز  3. مجموعه 

کنید. کالچ را باز  4. مجموعه 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  کالچ  بــه صورتــی  الــف( تعــداد 6پیــچ را از روی دیســک 

کنیــد. کالچ را بــاز  کــرده و دیســک  اســت  بــاز 

کنید. 5.فالیویل را باز 

کننــده فالیویــل را بــرای  کنیــد ابــزار ثابــت  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  الف(همانگونــه 

کنیــد. تثبیــت فالیویــل اســتفاده 

گشــتاور ســفت  کــرده و فالیویــل را برداریــد)  ب(تعــداد 6 پیــچ را از روی فالیویــل بــاز 

کنیــد مرحلــه دوم یــک بــار دیگــر بــا  کــردن مرحلــه اول بــه میــزان N.m ۵ ± ۳۵ ســفت 

ــد. کنی ــفت  ــه °۵±°۴۵ س زاوی

فالیویل
کردن باز 
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۳1

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

بستن

الیه ای از روغن موتور را به ابزار راهنمای کاسه نمد جلوی میل لنگ قبل از نصب کاسه نمد جدید بمالید.	 

ک کرده و الیه ای از روغن موتور به نگهدارنده کاسه نمد و به کاسه نمد قبل از بستن بمالید	  کثیفی بر روی قسمت های پشتی کاسه نمد را پا

مطمئن شوید  که لبه کاسه نمد جلوی میل لنگ در مرحله نصب خراشیده نشود در صورتی که خراشیده شد آن را فورا تعویض نمایید.	 

کاســه نمــد از 0 تــا 1 میلــی متــر پاییــن تــر از 	  کــه ســطح  کاســه نمــد فشــار داده و مطمئــن شــوید  کاســه نمــد را در مــکان خــود بــا ابــزار نصــب فشــاری اطــراف 

درب باشــد.

  توجه

  توجه

کنید. ک  کاسه نمد جلوی میل لنگ و دیواره داخلی آن را پا 1-کثیفی اطراف نگهدارنده 

کاسه نمد جلوی میل لنگ)3( را بر روی میل  لنگ)4( ببندید. 2- ابزار راهنمای 

کاســه نمــد جلــوی میــل لنــگ بســته و ســپس  کاســه نمــد جدیــد )2( را بــه ابــزار راهنمــای   -3

کاســه نمــد  کاســه نمــد بوســیله ابــزار بســتن  کامــل در نگهدارنــده  کاســه نمــد جدیــد را بــه طــور 

کنیــد. جلــوی میــل لنــگ نصــب 

کنید)فلش( 4- پیچ پولی میل لنگ را سفت 

ــا ۱۲۰°±۱۰°  کنیــد مرحلــه دوم ت ــا N.m ۱۰ ± ۱۰۰ ســفت  کــردن: مرحلــه اول ت )گشــتاور ســفت 

کنیــد.( ســفت 

5- سایر مراحل بستن برعکس روش باز کردن است.
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کمکــی تمامــی پیــچ هــای فالیویــل را بــاز نکنیــد .  در صــورت لــزوم از فــرد دیگــری 	  کار داشــته باشــید .  بــدون اقدامــات  توجــه ویــژه بــه ایمنــی هنــگام 

کنیــد. کمــک  درخواســت 

هشدار

کنید.	  که از تجهیزات ایمنی ضروری برای جلوگیری از حوادث حین تعمیر استفاده می  کنید  اطمینان حاصل 

کردن و بستن به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	  کنید هنگام باز  سعی 

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. گیربکس را باز  3. مجموعه 

کنید. کالچ را باز  4. مجموعه 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  کالچ  بــه صورتــی  الــف( تعــداد 6پیــچ را از روی دیســک 

کنیــد. کالچ را بــاز  کــرده و دیســک  اســت  بــاز 

کنید. 5.فالیویل را باز 

کننــده فالیویــل را بــرای  کنیــد ابــزار ثابــت  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  الف(همانگونــه 

کنیــد. تثبیــت فالیویــل اســتفاده 

گشــتاور ســفت  کــرده و فالیویــل را برداریــد)  ب(تعــداد 6 پیــچ را از روی فالیویــل بــاز 

کنیــد مرحلــه دوم یــک بــار دیگــر بــا  کــردن مرحلــه اول بــه میــزان N.m ۵ ± ۳۵ ســفت 

ــد. کنی ــفت  ــه °۵±°۴۵ س زاوی

فالیویل
کردن باز 
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بستن

الیه ای از روغن موتور را به ابزار راهنمای کاسه نمد جلوی میل لنگ قبل از نصب کاسه نمد جدید بمالید.	 

ک کرده و الیه ای از روغن موتور به نگهدارنده کاسه نمد و به کاسه نمد قبل از بستن بمالید	  کثیفی بر روی قسمت های پشتی کاسه نمد را پا

مطمئن شوید  که لبه کاسه نمد جلوی میل لنگ در مرحله نصب خراشیده نشود در صورتی که خراشیده شد آن را فورا تعویض نمایید.	 

کاســه نمــد از 0 تــا 1 میلــی متــر پاییــن تــر از 	  کــه ســطح  کاســه نمــد فشــار داده و مطمئــن شــوید  کاســه نمــد را در مــکان خــود بــا ابــزار نصــب فشــاری اطــراف 

درب باشــد.

  توجه

  توجه

کنید. ک  کاسه نمد جلوی میل لنگ و دیواره داخلی آن را پا 1-کثیفی اطراف نگهدارنده 

کاسه نمد جلوی میل لنگ)3( را بر روی میل  لنگ)4( ببندید. 2- ابزار راهنمای 

کاســه نمــد جلــوی میــل لنــگ بســته و ســپس  کاســه نمــد جدیــد )2( را بــه ابــزار راهنمــای   -3

کاســه نمــد  کاســه نمــد بوســیله ابــزار بســتن  کامــل در نگهدارنــده  کاســه نمــد جدیــد را بــه طــور 

کنیــد. جلــوی میــل لنــگ نصــب 

کنید)فلش( 4- پیچ پولی میل لنگ را سفت 

ــا ۱۲۰°±۱۰°  کنیــد مرحلــه دوم ت ــا N.m ۱۰ ± ۱۰۰ ســفت  کــردن: مرحلــه اول ت )گشــتاور ســفت 

کنیــد.( ســفت 

5- سایر مراحل بستن برعکس روش باز کردن است.
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مطمئن شوید تجهیزات ایمنی الزم برای پیشگیری از حوادث حین تعمیر را استفاده می کنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن و بستن  به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	 

  توجه

کاسه نمد عقب میل لنگ
کردن باز 

کنید. 1- تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید کالچ را باز  کنید.4- مجموعه  گیربکس را باز  3- مجموعه 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  کالچ را بــه صورتــی  الــف( تعــداد 6پیــچ از روی دیســک 

کنیــد. کالچ را بــاز  کــرده و دیســک  اســت بــاز 

)۲۵ ± ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 5- فالیویل را باز 

کنیــد ابــزار تثبیــت فالیویــل را بــرای تثبیــت  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  الف(همانگونــه 

دقیــق فالیویــل بــه آن ببندیــد.

گشــتاور ســفت  کــرده و فالیویــل را برداریــد)  ب(تعــداد 6 پیــچ را از روی فالیویــل بــاز 

ــا  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــه دوم ی ــد مرحل کنی ــفت  ــزان N.m ۳ ± ۳۵ س ــه می ــه اول ب ــردن مرحل ک

کنیــد(. زاویــه °۵ ± °۴۵ ســفت 

کنید. کاسه نمد عقب میل لنگ را باز   -6

کاســه نمــدی عقــب میــل  ــا نــوک محافــظ دار  گوشــتی ب ــا اســتفاده از یــک پیــچ  ــف( ب ال

کنیــد. ــاز  لنــگ را ب
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کــه انــدازه محاســبه شــده در  4- میــزان تــاب فالیویــل را بــا ســاعت انــدازه بگیریــد در صــورت 

محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــت فالیویــل را تعویــض نماییــد.

کثر میزان تاب 0.2mm است. حدا

بازدید و بررسی

کنیــد قبــل  کــه آســیب دیــده باشــدفالیویل را عــوض  خ دندانــه دار موقعیــت میــل لنــگ تغییــر شــکل نــداده یــا معیــوب نشــده باشــد در صورتــی  کــه چــر کنیــد  کنتــرل   -1

کنیــد. خ دندانــه دار را تمیــز  از بســتن چــر

کنید. گر سایش بسیار زیاد بود فالیویل را عوض  که رینگ دنده استارت سائیده است، البته ا 2- در صورتی 

کنید. که سطح تماس آسیب دیده یا زیادی فرسوده شده باشد فالیویل را تعویض  کنید در صورت  کنترل  کالچ را  3- سطح تماس لنت صفحه 

هیچگاه از پیچ های فالیویل بعد از باز کردن استفاده مجدد نکنید.	 

مطمئن شوید که چسب تثبیت را به پیچ های فایویل قبل از بستن مالیده اید.	 

هشدار

تعــداد 6 جــای پیــچ بــر روی فالیویــل دارای موقعیــت هــای نامتقــارن مــی باشــند.یک ســوراخ نطبیــق روی فالیویــل وجــود دارد، ایــن ســوراخ هنگامــی کــه 	 

پیســتون یــک در نقطــه مــرگ بــاال واقــع شــده اســت و پیــچ هــای فالیویــل بــا ســوراخ هــای رزوه دار میــل لنگ تنظیم شــده اند ودر قســمت باال ســمت راســت 

گیــرد. قــرار می 

  توجه

کنید: کردن بوده و به موراد ذیل توجه  رویه بستن عکس رویه باز 

کــرده اندکــی فشــار دهید.بــه فالیویــل بــا  1- ســوراخ نصــب فالیویــل را بــا میــل لنــگ تنظیــم 

چکــش ضربــه نزنیــد.

کنید و به پیچ ها چسب تثبیت بمالید. 2- از پیچ های نو برای بستن فالیویل استفاده 

کننــده فالیویــل ثابــت  3- پیــچ هــای  فالیویــل را ببندید)فلــش(. فالیویــل را بــا ابــزار ثابــت 

کنیــد. کنیــد)1(. پیــچ هــای  را ســفت 

کنیــد. مرحلــه دوم: بــه انــدازه ˚۵  کــردن: مرحلــه اول تــا N.m ۵ ± ۳۵ ســفت  )گشــتاور ســفت 

کنیــد. ± ˚۴۵ ســفت 

بستن
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مطمئن شوید تجهیزات ایمنی الزم برای پیشگیری از حوادث حین تعمیر را استفاده می کنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن و بستن  به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	 

  توجه

کاسه نمد عقب میل لنگ
کردن باز 

کنید. 1- تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید کالچ را باز  کنید.4- مجموعه  گیربکس را باز  3- مجموعه 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  کالچ را بــه صورتــی  الــف( تعــداد 6پیــچ از روی دیســک 

کنیــد. کالچ را بــاز  کــرده و دیســک  اســت بــاز 

)۲۵ ± ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 5- فالیویل را باز 

کنیــد ابــزار تثبیــت فالیویــل را بــرای تثبیــت  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  الف(همانگونــه 

دقیــق فالیویــل بــه آن ببندیــد.

گشــتاور ســفت  کــرده و فالیویــل را برداریــد)  ب(تعــداد 6 پیــچ را از روی فالیویــل بــاز 

ــا  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــه دوم ی ــد مرحل کنی ــفت  ــزان N.m ۳ ± ۳۵ س ــه می ــه اول ب ــردن مرحل ک

کنیــد(. زاویــه °۵ ± °۴۵ ســفت 

کنید. کاسه نمد عقب میل لنگ را باز   -6

کاســه نمــدی عقــب میــل  ــا نــوک محافــظ دار  گوشــتی ب ــا اســتفاده از یــک پیــچ  ــف( ب ال

کنیــد. ــاز  لنــگ را ب
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کــه انــدازه محاســبه شــده در  4- میــزان تــاب فالیویــل را بــا ســاعت انــدازه بگیریــد در صــورت 

محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــت فالیویــل را تعویــض نماییــد.
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بستن
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زنجیر تایمینگ موتور

معرفی

2-مجموعه فازور میل بادامک خروجی1-مجموعه فازور میل بادامک ورودی

4-زنجیر تایمینگ موتور3-مجموعه ریل راهنمای باال

6-مجموعه میل لنگ5-مجموعه ریل راهنمای ثابت

8- مجموعه ریل راهنمایی متحرک7-زنجیر پمپ روغن

کن 10-درب زنجیر تایمینگ9-مجموعه زنجیر سفت 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۵

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

کاسه نمدآسیبی نرسد.	  کردن  کاسه نمد هنگام باز  که به قطعات اطراف و نگهدارنده  مطمئن شوید 

کاسه نمد و دیواره داخلی قبل از نصب تمیز شده باشد.	  کثیفی اطراف نگهدارنده 

کنید.	  که آسیب دیده بود آن را تعویض  که آسیب ندیده باشد در صورتی  کنید  کنترل  کاسه نمد را قبل از بستن 

کاسه نمد عقب میل لنگ حین  نصب آسیب ندیده باشد.	  که لبه  مطمئن شوید  

کاسه نمد در طول مرحله نصب آسیب ندیده باشد.	  که نگهدارنده  مطمئن شوید 

مطمئن شوید که کاسه نمد عقب میل لنگ در جای خودش نصب شده است، در غیر اینصورت منجر به روغن ریزی خواهد شد. 	 

  توجه

  توجه

  توجه

بستن

کاســه نمــد عقــب  کاســه نمــد میــل لنــگ و لبــه ی  1- الیــه ای از روغــن موتــور را بــه نگهدارنــده 

میــل لنــگ بمالیــد.

کنید. کاسه نمد عقب میل لنگ )1( را به میل لنگ وصل  2- ابزار راهنمای 

کاســه نمــد عقــب میــل لنــگ  ــزار راهنمــای  ــه اب ــو عقــب میــل لنــگ)2( را ب کاســه نمــد ن  -3

کاســه نمــد  کامــل داخــل نگــه دارنــده  کاســه نمــد جدیــد را بــه صــورت  کــرده و ســپس  نصــب 

کاســه نمــد عقــب میــل لنــگ نصــب نماییــد. کننــده  بوســیله نصــب 

کردن است. 4-سایر رویه بستن برعکس رویه باز 
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کامــال قفــل شــود ســفت  کــه میــل لنــگ  ت( ابــزار تایمینــگ میــل لنــگ )فلــش( را تــا زمانــی 
. کنید

کنید. 15- قاب زنجیر تایمینگ موتور را باز 
کنید. الف( لوله ورودی )1( و لوله بخار سوخت )2( را از روی نگهدارنده جدا 

کنید کارتل باز  ب( 4 مهره)1( را بین درب زنجیر تایمینگ موتور و 
)۲۰ + ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. پ( پیچ های  )فلش( قاب زنجیر تایمینگ را باز 

کنید. ت( پوشش زنجیر تایمینگ موتور راباز 

کار نیازمند صبر است و اجرای آن برای جلوگیری از آسیب رسیدن به میل لنگ نیازمند دقت بسیاری است.	  این 

گرفت.	  کامل در جای خود قفل شد پیستون ها در هر4 سیلندر موتور در یک سطح قرار خواهند  که میل لنگ به صورت  زمانی 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۷

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

کنید. 1- تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 
کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -4

کنید. 5- درب سوپاپ ها را باز 
کنید. 6- مجموعه محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 7-تسمه دینام را باز 
کنید. کن تسمه دینام را باز  8- مجموعه تسمه سفت 

کنید. گرد را باز  9- مجموعه پولی هرز 
10-  پولی میل لنگ را بردارید.

کــردن: مرحلــه اول ۱۰ ± ۱۰۰  کنید.)گشــتاور ســفت  الــف( پیــچ  پولــی میــل لنــگ را شــل 
کنیــد.( ــه دوم: ˚۱۰ ± ˚۱۲۰ ســفت  کنیــد، مرحل N.m ســفت 

کنید. 13- مجموعه دسته موتور راست موتور را باز 
14- ابزار تایمینگ را ببندید.

ــزار تایمینــگ میــل ســوپاپ را ببندیــد، پیــچ هــا  را  الــف( میــل بادامــک را بچرخانیــد، اب
کنیــد. کنیــد و میــل بادامــک خروجــی و ورودی را قفــل  ســفت 

کنید. ب( استارتر را باز 
ــل  ــگ می ــزار تایمین ــتن اب ــرای بس ــت را ب ــده اس ــان داده ش ــکان نش ــا پی ــه ب ک ــی  کپه پ( 

کنیــد. ــاز  ــور ب ــوک موت لنــگ از انتهــای بل
)  ۴۰ + ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کرده و پولی پمپ آب را باز  11- پیچ  پولی پمپ آب را باز 

کنید. گاه باال بردن سمت راست استفاده  12- از بزار متوازی ساز موتور برای نگه داشتن موتور از تکیه 

نکته:

ــردن ســمت راســت  ــاال ب گاه ب ــور از تکیــه  ــرای نگــه داشــتن موت ــور ب کننــده موت ــزار ثابــت  ــل بوســیله جــک نگــه داشــته شــود از اب کارت ــور از ناحیــه  ــه موت ک هنگامــی 

ــد. کنی ــودداری  ــت خ ــور راس ــته موت ــه دس ــردن مجموع ک ــاز  ــرای ب ــت ب ــمت راس ــه س ــور ب ــه دادن موت ــد. از تکی کنی ــتفاده  اس

کردن باز 
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ــردن ســمت راســت  ــاال ب گاه ب ــور از تکیــه  ــرای نگــه داشــتن موت ــور ب کننــده موت ــزار ثابــت  ــل بوســیله جــک نگــه داشــته شــود از اب کارت ــور از ناحیــه  ــه موت ک هنگامــی 

ــد. کنی ــودداری  ــت خ ــور راس ــته موت ــه دس ــردن مجموع ک ــاز  ــرای ب ــت ب ــمت راس ــه س ــور ب ــه دادن موت ــد. از تکی کنی ــتفاده  اس

کردن باز 
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کنید. چ( زنجیر تایمینگ موتور را باز 

پس از باز باز کردن همواره با ماژیک عقب و جلوی زنجیر را عالمت گذاری کنید تا هنگام بستن، زنجیر در همان جهت نصب شود.	 

تایمینگ موتور را قبل از بستن تنظیم کنید.	 

بــه لبــه قــاب زنجیــر تایمینــگ موتــور چســب آب بنــدی بمالیــد. توجــه کنیــد کــه بــه داخــل ســوراخ هــای پیــچ پایه زنجیــر تایمینــگ نیز چســب آب بندی 	 

بمالید.

  توجه

  توجه

بازدید و بررسی

کنید. کنترل  1- زنجیر تایمینگ موتور را 

گــر تــرک یــا ســایش جــدی  الــف( بــه طــور دقیــق زنجیــر تایمینــگ موتــور را بازدیــد و بررســی کنید.زنجیــر تایمینــگ دارای طــول عمــر خدماتــی ماننــد موتــور دارد و ا

گیــرد. روی دندانــه هــای آن نباشــد مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار 

خ و ریل راهنما نیز به عنوان یک مجموعه تعویض شود. که زنجیر تایمینگ تعویض شود باید چر ب( در صورتی 

کنید.عمــق ریــل متحــرک  2- ریــل راهنمــای متحــرک زنجیــر تایمینــگ موتــور را بررســی 

گیــری نمایید.مقــدار مجــاز ســایش یــک  ــدازه  کولیــس ان ــا یــک  ــور را ب ــر تایمینــگ موت زنجی

میلــی متــر مــی باشــد.

کــه میــل بادامــک ورودی را  بــا یــک آچــار نگــه داشــته ایــد پیــچ هــای  مجموعــه  1- در حالــی 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت. کنیــد بــه صورتــی  فــازور میــل بادامــک ورودی را شــل 

2- پیــچ  فــازور میــل بادامــک خروجــی را هماننــد پیــچ هــای  مجموعــه میــل بادامــک ورودی 

کنید. شــل 

3- ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ موتور را ببندید.

بستن
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کنید. 16- زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کثــر  کــن را تــا حدا الــف( ریــل راهنمــای متحــرک را فشــار دهیــد، پالنچــر زنجیــر ســفت 

وضعیــت فشــار دهیــد و آن را بــا یــک ســنجاق نگــه داریــد.

کنید. کن را باز  ب( دو پیچ  )پیکان( و مجموعه زنجیر سفت 

)۹ + ۳ N.m کردن )گشتاور سفت 

کنید. کنید و ریل راهنمای متحرک را باز  پ( پیچ )1( را از ریل راهنمای متحرک باز 

)۱۲ + ۲ N.m کردن گشتاور سفت   (

کنید. کنید و ریل راهنمای ثابت را باز  ت( دو پیچ  )2( از ریل راهنمای ثابت را باز 

)۹ + ۳ N.m :کردن گشتاور سفت   (

کنیــد  ج( دو پیــچ  )پیــکان( را از زنجیــر ریــل راهنمــای باالیــی زنجیــر تایمینــگ موتــور بــاز 

کنیــد. و ریــل راهنمــای باالیــی زنجیــر تایمینــگ موتــور را بــاز 

)3 + 9 N.m :کردن )گشتاور سفت 

گهانــی پالنچــر هرگــز پیــچ هــای پایــه مجموعــه 	  کــن حــاوی یــک فنــر بــا نیــروی زیــادی مــی باشــد. بــرای جلوگیــری از خــروج نا مجموعــه زنجیــر ســفت 

کــن را مســتقیما بــاز نکنیــد. زنجیــر ســفت 

کــه زنجیــر را در جهــت یکســان بــاز و بســته 	  هــر دو طــرف زنجیــر بــه طــور متفاوتــی بــه خاطــر جهــت حرکــت زنجیــر ســائیده مــی شــود. ضــروری اســت 

شــود.

  توجه

  توجه
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کنید. چ( زنجیر تایمینگ موتور را باز 

پس از باز باز کردن همواره با ماژیک عقب و جلوی زنجیر را عالمت گذاری کنید تا هنگام بستن، زنجیر در همان جهت نصب شود.	 

تایمینگ موتور را قبل از بستن تنظیم کنید.	 

بــه لبــه قــاب زنجیــر تایمینــگ موتــور چســب آب بنــدی بمالیــد. توجــه کنیــد کــه بــه داخــل ســوراخ هــای پیــچ پایه زنجیــر تایمینــگ نیز چســب آب بندی 	 

بمالید.

  توجه

  توجه

بازدید و بررسی

کنید. کنترل  1- زنجیر تایمینگ موتور را 

گــر تــرک یــا ســایش جــدی  الــف( بــه طــور دقیــق زنجیــر تایمینــگ موتــور را بازدیــد و بررســی کنید.زنجیــر تایمینــگ دارای طــول عمــر خدماتــی ماننــد موتــور دارد و ا

گیــرد. روی دندانــه هــای آن نباشــد مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار 

خ و ریل راهنما نیز به عنوان یک مجموعه تعویض شود. که زنجیر تایمینگ تعویض شود باید چر ب( در صورتی 

کنید.عمــق ریــل متحــرک  2- ریــل راهنمــای متحــرک زنجیــر تایمینــگ موتــور را بررســی 

گیــری نمایید.مقــدار مجــاز ســایش یــک  ــدازه  کولیــس ان ــا یــک  ــور را ب ــر تایمینــگ موت زنجی

میلــی متــر مــی باشــد.

کــه میــل بادامــک ورودی را  بــا یــک آچــار نگــه داشــته ایــد پیــچ هــای  مجموعــه  1- در حالــی 

کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت. کنیــد بــه صورتــی  فــازور میــل بادامــک ورودی را شــل 

2- پیــچ  فــازور میــل بادامــک خروجــی را هماننــد پیــچ هــای  مجموعــه میــل بادامــک ورودی 

کنید. شــل 

3- ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ موتور را ببندید.

بستن
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کنید. 16- زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کثــر  کــن را تــا حدا الــف( ریــل راهنمــای متحــرک را فشــار دهیــد، پالنچــر زنجیــر ســفت 

وضعیــت فشــار دهیــد و آن را بــا یــک ســنجاق نگــه داریــد.

کنید. کن را باز  ب( دو پیچ  )پیکان( و مجموعه زنجیر سفت 

)۹ + ۳ N.m کردن )گشتاور سفت 

کنید. کنید و ریل راهنمای متحرک را باز  پ( پیچ )1( را از ریل راهنمای متحرک باز 

)۱۲ + ۲ N.m کردن گشتاور سفت   (

کنید. کنید و ریل راهنمای ثابت را باز  ت( دو پیچ  )2( از ریل راهنمای ثابت را باز 

)۹ + ۳ N.m :کردن گشتاور سفت   (

کنیــد  ج( دو پیــچ  )پیــکان( را از زنجیــر ریــل راهنمــای باالیــی زنجیــر تایمینــگ موتــور بــاز 

کنیــد. و ریــل راهنمــای باالیــی زنجیــر تایمینــگ موتــور را بــاز 

)3 + 9 N.m :کردن )گشتاور سفت 

گهانــی پالنچــر هرگــز پیــچ هــای پایــه مجموعــه 	  کــن حــاوی یــک فنــر بــا نیــروی زیــادی مــی باشــد. بــرای جلوگیــری از خــروج نا مجموعــه زنجیــر ســفت 

کــن را مســتقیما بــاز نکنیــد. زنجیــر ســفت 

کــه زنجیــر را در جهــت یکســان بــاز و بســته 	  هــر دو طــرف زنجیــر بــه طــور متفاوتــی بــه خاطــر جهــت حرکــت زنجیــر ســائیده مــی شــود. ضــروری اســت 

شــود.

  توجه

  توجه
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کاری ضعیــف مــی توانــد منجــر 	  کــن تمیــز باشــد در غیــر اینصــورت روان  کــه اوریفیــس مجموعــه زنجیــر ســفت  در طــول مراحــل نصــب مطمئــن شــوید 

گردیــده و بــه زنجیــر تایمینــگ و ریــل راهنمــای آن آســیب برســاند. بــه ایجــاد نویــز در موتــور 

کــه زنجیــر تایمینــگ روی ریــل 	  گردیــد، فازورهــای ورودی و خروجــی را پــی در پــی بچرخانیــد و مطمئــن شــوید   پــس از آنکــه زنجیــر محکــم 

کــه زنجیــر در ریــل راهنمــای ثابــت و ریــل راهنمــای متحــرک فشــرده شــده اســت بــه طــور معمــول بــا  کنیــد  کنتــرل  راهنمایــی ثابــت محکــم اســت، 

ــت. ــر اس ــی درگی ــک ورودی و خروج ــل بادام ــای می ــگ و فازوره ــل لن ــر می خ زنجی ــر چ

خ زنجیــر تایمینــگ میــل لنــگ و زنجیــر بیــن فازورهــای میــل 	  گیــری فــازور میــل بادامــک ورودی نســبت بــه چــر کــه نقــاط در  همــواره مطمئــن شــوید 

کــه بــا ریــل راهنمــای باالیــی در تمــاس اســت( شــل نشــده و ریــل راهنمــای باالیــی را صــاف نگــه داریــد. بادامــک ورودی و خروجــی )زنجیــری 

چرخاندن میل بادامک به صورت پادساعتگرد ممنوع است.	 

  توجه

  توجه

کنید.)فلش( 8- دو پیچ ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ را سفت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

)۱۰۵ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  9-  پیچ  فازور میل بادامک ورودی را سفت 

)۱۰۵ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  10- پیچ  فازور میل بادامک خروجی را سفت 

کــه  کنیــد  کنتــرل  گــرد دو دور بچرخانیــد و  کــرده و میــل لنــگ را بــه طــور ســاعت  11- ابــزار تایمینــگ میــل لنــگ و ابــزار مخصــوص زمــان بنــدی میــل بادامــک رابــاز 

کنــد. کار مــی  آیــا سیســتم تایمینــگ درســت 
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کنید. 4- زنجیر تایمینگ موتور را نصب 

زنجیر تایمینگ موتور را مطابق با عالمت روی آن نصب کنید و مطمئن شوید که به درستی نصب شده باشد.	 

کــه زنجیــر بــه لبــه پائینــی ریــل راهنمــای باالیــی 	  گردیــد  خ زنجیــر میــل لنــگ قــرار دهیــد مطمئــن  زنجیــر تایمینــگ را روی فــازور ورودی و خروجــی و چــر

ثابــت شــده و ســطح ریــل راهنمــای باالیــی صــاف باشــد.

کــردن، ریــل راهنمــای متحــرک مــی بایســت حــول پیــچ  بــه آســانی بچرخــد در غیــر ایــن صــورت آن را بازکــرده و پیــچ و ریــل راهنمــای 	  پــس از ســفت 

کنیــد. کنتــرل  متحــرک را 

  توجه

  توجه

کرده و پیچ  آن را محکم ببندید کننده زنجیر تایمینگ را نصب  5- ریل راهنمای ثابت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید)1( کرده و پیچ ها را سفت  6- ریل راهنمای متحرک زنجیر تایمینگ را نصب 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کن را نصب  7- مجموعه زنجیر سفت 

کــن  کنیــد و دو پیــچ  مجموعــه زنجیــر ســفت  کــن را نصــب  الــف( مجموعــه زنجیــر ســفت 

کنیــد. را ســفت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کــن را محکــم فشــار دهیــد  ب( ریــل راهنمــای متحــرک را بکشــید، پالنجــر زنجیــر ســفت 

و پیــن قفلــی )1( را بیــرون بکشــید تــا زنجیــر ســفت شــود.
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کاری ضعیــف مــی توانــد منجــر 	  کــن تمیــز باشــد در غیــر اینصــورت روان  کــه اوریفیــس مجموعــه زنجیــر ســفت  در طــول مراحــل نصــب مطمئــن شــوید 

گردیــده و بــه زنجیــر تایمینــگ و ریــل راهنمــای آن آســیب برســاند. بــه ایجــاد نویــز در موتــور 

کــه زنجیــر تایمینــگ روی ریــل 	  گردیــد، فازورهــای ورودی و خروجــی را پــی در پــی بچرخانیــد و مطمئــن شــوید   پــس از آنکــه زنجیــر محکــم 

کــه زنجیــر در ریــل راهنمــای ثابــت و ریــل راهنمــای متحــرک فشــرده شــده اســت بــه طــور معمــول بــا  کنیــد  کنتــرل  راهنمایــی ثابــت محکــم اســت، 

ــت. ــر اس ــی درگی ــک ورودی و خروج ــل بادام ــای می ــگ و فازوره ــل لن ــر می خ زنجی ــر چ

خ زنجیــر تایمینــگ میــل لنــگ و زنجیــر بیــن فازورهــای میــل 	  گیــری فــازور میــل بادامــک ورودی نســبت بــه چــر کــه نقــاط در  همــواره مطمئــن شــوید 

کــه بــا ریــل راهنمــای باالیــی در تمــاس اســت( شــل نشــده و ریــل راهنمــای باالیــی را صــاف نگــه داریــد. بادامــک ورودی و خروجــی )زنجیــری 

چرخاندن میل بادامک به صورت پادساعتگرد ممنوع است.	 

  توجه

  توجه

کنید.)فلش( 8- دو پیچ ریل راهنمای باالیی زنجیر تایمینگ را سفت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

)۱۰۵ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  9-  پیچ  فازور میل بادامک ورودی را سفت 

)۱۰۵ + ۵ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  10- پیچ  فازور میل بادامک خروجی را سفت 

کــه  کنیــد  کنتــرل  گــرد دو دور بچرخانیــد و  کــرده و میــل لنــگ را بــه طــور ســاعت  11- ابــزار تایمینــگ میــل لنــگ و ابــزار مخصــوص زمــان بنــدی میــل بادامــک رابــاز 

کنــد. کار مــی  آیــا سیســتم تایمینــگ درســت 
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کنید. 4- زنجیر تایمینگ موتور را نصب 

زنجیر تایمینگ موتور را مطابق با عالمت روی آن نصب کنید و مطمئن شوید که به درستی نصب شده باشد.	 

کــه زنجیــر بــه لبــه پائینــی ریــل راهنمــای باالیــی 	  گردیــد  خ زنجیــر میــل لنــگ قــرار دهیــد مطمئــن  زنجیــر تایمینــگ را روی فــازور ورودی و خروجــی و چــر

ثابــت شــده و ســطح ریــل راهنمــای باالیــی صــاف باشــد.

کــردن، ریــل راهنمــای متحــرک مــی بایســت حــول پیــچ  بــه آســانی بچرخــد در غیــر ایــن صــورت آن را بازکــرده و پیــچ و ریــل راهنمــای 	  پــس از ســفت 

کنیــد. کنتــرل  متحــرک را 

  توجه

  توجه

کرده و پیچ  آن را محکم ببندید کننده زنجیر تایمینگ را نصب  5- ریل راهنمای ثابت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید)1( کرده و پیچ ها را سفت  6- ریل راهنمای متحرک زنجیر تایمینگ را نصب 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کن را نصب  7- مجموعه زنجیر سفت 

کــن  کنیــد و دو پیــچ  مجموعــه زنجیــر ســفت  کــن را نصــب  الــف( مجموعــه زنجیــر ســفت 

کنیــد. را ســفت 

)۹ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کــن را محکــم فشــار دهیــد  ب( ریــل راهنمــای متحــرک را بکشــید، پالنجــر زنجیــر ســفت 

و پیــن قفلــی )1( را بیــرون بکشــید تــا زنجیــر ســفت شــود.
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اسبک و میل بادامک
معرفی

2- پیچ  درب یاتاقان اول میل بادامک1-درب یاتاقان اول میل بادامک

4--پیچ  درب یاتاقان میل بادامک خروجی3- درب یاتاقان میل بادامک خروجی

6-درب یاتاقان میل بادامک ورودی5-پیچ  درب یاتاقان میل بادامک ورودی

8-تایپت هیدرولیکی7-اسبک

10-مجموعه فازور میل بادامک ورودی9-میل بادامک ورودی

12- پیچ  مجموعه فازور میل بادامک خروجی11-پیچ  مجموعه فازور میل بادامک ورودی

14-میل بادامک خروجی13-مجموعه فازور میل بادامک خروجی
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کنید. 12- قاب زنجیر تایمینگ موتور را نصب 

الــف( چســب آب بنــدی بــه لبــه داخلــی قــاب زنجیــر تایمینــگ موتــور بمالیــد. توجــه کنیــد 

ــگ  ــر تایمین ــاب زنجی ــه ق ــای پای ــچ ه ــای پی ــوراخ ه ــل س ــه داخ ــدی ب ــب آب بن ــه چس ک

بمالیــد.

کنید. ب( پیچ ، قاب زنجیر تایمینگ را بسته و آن را سفت 

کنیــد. )گشــتاور  کارتــل را بســته و ســفت  ج(۴ پیــچ)۱( اتصــال قــاب زنجیــر تایمینــگ بــه 

)۲۰ + ۵ N.m :کــردن پیــچ فالنــچ دار ســفت 

کردن است. 13- سایر رویه های نصب برعکس روش باز 
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اسبک و میل بادامک
معرفی

2- پیچ  درب یاتاقان اول میل بادامک1-درب یاتاقان اول میل بادامک

4--پیچ  درب یاتاقان میل بادامک خروجی3- درب یاتاقان میل بادامک خروجی

6-درب یاتاقان میل بادامک ورودی5-پیچ  درب یاتاقان میل بادامک ورودی

8-تایپت هیدرولیکی7-اسبک

10-مجموعه فازور میل بادامک ورودی9-میل بادامک ورودی

12- پیچ  مجموعه فازور میل بادامک خروجی11-پیچ  مجموعه فازور میل بادامک ورودی

14-میل بادامک خروجی13-مجموعه فازور میل بادامک خروجی
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کنید. 12- قاب زنجیر تایمینگ موتور را نصب 

الــف( چســب آب بنــدی بــه لبــه داخلــی قــاب زنجیــر تایمینــگ موتــور بمالیــد. توجــه کنیــد 

ــگ  ــر تایمین ــاب زنجی ــه ق ــای پای ــچ ه ــای پی ــوراخ ه ــل س ــه داخ ــدی ب ــب آب بن ــه چس ک

بمالیــد.

کنید. ب( پیچ ، قاب زنجیر تایمینگ را بسته و آن را سفت 

کنیــد. )گشــتاور  کارتــل را بســته و ســفت  ج(۴ پیــچ)۱( اتصــال قــاب زنجیــر تایمینــگ بــه 

)۲۰ + ۵ N.m :کــردن پیــچ فالنــچ دار ســفت 

کردن است. 13- سایر رویه های نصب برعکس روش باز 
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کنید. 15- اسبک و تایپت هیدرولیکی را باز 

الف(بــه دقــت اســبک بــا مجموعــه تایپــت هیدرولیکــی )1( را در جهــت نمایــش داده 

کنیــد. ــاز  شــده ب

کــرده و اســبک و تایپــت هیدرولیکــی  ب( خارفنــری را در جهــت نمایــش داده شــده بــاز 

کنیــد. را جــدا 

بــا  را  بادامــک  میــل  یاتاقــان  کنیــد. قطــر  کنتــرل  را  بادامــک  میــل  یاتاقــان  ب( قطــر 

بگیریــد. انــدازه  میکرومتــر 

بازدید و بررسی 

کنید. کنترل  الف(وضعیت ظاهری را 

کــرده و یــا میــل 	  کــه خراشــی ایجــاد شــده باشــد آن هــا را تعمیــر  کــه بــر روی میــل بادامــک و یاتاقــان آن خــراش نیافتــاده باشــد در صورتــی  کنیــد  کنتــرل   

کنیــد. بادامــک را تعویــض 

کنید.	  گر بود میل بادامک را تعویض  که نشتی و یا ترک در درب یاتاقان میل بادامک ایجاد نشده باشد ا کنید  کنترل 

)mm(استانناردآیتم اننازه گیری

ɸ24eیاتاقان میل بادامک ورودی

ɸ24e6یاتاقان میل بادامک خروجی

  -0.053
-0.040

  -0.053
-0.040
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بازکردن

مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ایمنی استفاده می کنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن و بستن  به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	 

کثیفی ها و ناخالصی ها را از سطح باالیی درب سوپاپ با هوای فشرده قبل از باز کردن آن دور کنید.	 

  توجه

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 
کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -4

کنید. 5- درب سوپاپ ها را باز 
کنید. 6- مجموعه محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 7- تسمه دینام را باز 
کنید. کن تسمه دینام را باز  8- مجموعه تسمه سفت 

کنید. گرد را باز  9- مجموعه پولی هرز 
10- مجموعه پولی پمپ آب را بردارید.
11- پوشش زنجیر تایمینگ را بردارید.

12- زنجیر تایمینگ موتور را بردارید.
13- مجموعه فازور میل بادامک خروجی را بردارید.

کــه قســمت شــش ضلعــی بــر روی میــل بادامــک ورودی بــا یــک آچــار نگــه  الف(درحالــی 
کــه در تصویــر نشــان داده  داشــته مــی شــود، پیــچ  فــازور میــل بادامــک ورودی در جهتــی 
کــردن:  کنیــد. )گشــتاور ســفت  کنیــد و فــازور میــل بادامــک ورودی را بــاز  شــده اســت بــاز 

)۱۰۵ + ۵ N.m

ب( درب یاتاقان های میل بادامک باز شده را به ترتیب در جای خود قرار دهید.
پ( میل بادامک ورودی و خروجی را بردارید.

کنیــد.  ب( فــازور میــل بادامــک خروجــی هماننــد پیــچ  فــازور میــل بادامــک ورودی بــاز 
)۱۰۵ + ۵ N.m :کــردن )گشــتاور ســفت 

کنید. میل بادامک را باز   -14
کــه در تصویــر  ــه صورتــی  الــف( پیــچ  درب یاتاقــان میــل بادامــک ورودی/خروجــی را ب

کنیــد. نشــان داده شــده اســت بــاز 
کــه در  کــردن، پیــچ هــا را در طــی مراحــل مختلــف بــه ترتیبــی  نکتــه : در طــی مراحــل بــاز 

کنیــد. تصویــر نشــان داده شــده اســت شــل 
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کنید. 15- اسبک و تایپت هیدرولیکی را باز 

الف(بــه دقــت اســبک بــا مجموعــه تایپــت هیدرولیکــی )1( را در جهــت نمایــش داده 

کنیــد. ــاز  شــده ب

کــرده و اســبک و تایپــت هیدرولیکــی  ب( خارفنــری را در جهــت نمایــش داده شــده بــاز 

کنیــد. را جــدا 

بــا  را  بادامــک  میــل  یاتاقــان  کنیــد. قطــر  کنتــرل  را  بادامــک  میــل  یاتاقــان  ب( قطــر 

بگیریــد. انــدازه  میکرومتــر 

بازدید و بررسی 

کنید. کنترل  الف(وضعیت ظاهری را 

کــرده و یــا میــل 	  کــه خراشــی ایجــاد شــده باشــد آن هــا را تعمیــر  کــه بــر روی میــل بادامــک و یاتاقــان آن خــراش نیافتــاده باشــد در صورتــی  کنیــد  کنتــرل   

کنیــد. بادامــک را تعویــض 

کنید.	  گر بود میل بادامک را تعویض  که نشتی و یا ترک در درب یاتاقان میل بادامک ایجاد نشده باشد ا کنید  کنترل 

)mm(استانناردآیتم اننازه گیری

ɸ24eیاتاقان میل بادامک ورودی

ɸ24e6یاتاقان میل بادامک خروجی

  -0.053
-0.040

  -0.053
-0.040
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بازکردن

مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ایمنی استفاده می کنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن و بستن  به سطح رنگ بدنه آسیبی نرسد.	 

کثیفی ها و ناخالصی ها را از سطح باالیی درب سوپاپ با هوای فشرده قبل از باز کردن آن دور کنید.	 

  توجه

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 
کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -4

کنید. 5- درب سوپاپ ها را باز 
کنید. 6- مجموعه محافظ پایینی سپر جلو را باز 

کنید. 7- تسمه دینام را باز 
کنید. کن تسمه دینام را باز  8- مجموعه تسمه سفت 

کنید. گرد را باز  9- مجموعه پولی هرز 
10- مجموعه پولی پمپ آب را بردارید.
11- پوشش زنجیر تایمینگ را بردارید.

12- زنجیر تایمینگ موتور را بردارید.
13- مجموعه فازور میل بادامک خروجی را بردارید.

کــه قســمت شــش ضلعــی بــر روی میــل بادامــک ورودی بــا یــک آچــار نگــه  الف(درحالــی 
کــه در تصویــر نشــان داده  داشــته مــی شــود، پیــچ  فــازور میــل بادامــک ورودی در جهتــی 
کــردن:  کنیــد. )گشــتاور ســفت  کنیــد و فــازور میــل بادامــک ورودی را بــاز  شــده اســت بــاز 

)۱۰۵ + ۵ N.m

ب( درب یاتاقان های میل بادامک باز شده را به ترتیب در جای خود قرار دهید.
پ( میل بادامک ورودی و خروجی را بردارید.

کنیــد.  ب( فــازور میــل بادامــک خروجــی هماننــد پیــچ  فــازور میــل بادامــک ورودی بــاز 
)۱۰۵ + ۵ N.m :کــردن )گشــتاور ســفت 

کنید. میل بادامک را باز   -14
کــه در تصویــر  ــه صورتــی  الــف( پیــچ  درب یاتاقــان میــل بادامــک ورودی/خروجــی را ب

کنیــد. نشــان داده شــده اســت بــاز 
کــه در  کــردن، پیــچ هــا را در طــی مراحــل مختلــف بــه ترتیبــی  نکتــه : در طــی مراحــل بــاز 

کنیــد. تصویــر نشــان داده شــده اســت شــل 
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کنید. 1- میل بادامک های ورودی و خروجی و درب یاتاقان میل بادامک را تمیز 

2- از روغــن موتــور در قســمت بیرونــی بادامــک میــل بادامــک و یاتاقــان آن بمالیــد همچنیــن 

روغــن موتــور را بــه ســوراخ دور یاتاقــان میــل بادامــک سرســیلندر بزنیــد.

3- میــل بادامــک خروجــی، میــل بادامــک ورودی را ببندیــد و درب یاتاقــان هــای میــل 

بادامــک  ورودی و خروجــی را ببندیــد.

کردن ببندید. 4- نخست پیچ های  درب یاتاقان میل بادامک را با دست و بدون سفت 

5- پیــچ هــای  درب یاتاقــان میــل بادامــک را بــه ترتیــب نمایــش داده شــده در تصویــر ســفت 

)۹+ 1.5 N.m :کنید.)گشــتاور ســفت شــدن

کردن است. 6- سایر روش های باز برعکس باز 

بستن

4  پیستون را در سطحی یکسان تنظیم کرده و تایمینگ را قبل از نصب میل بادامک تنظیم کنید.	 

فــازور میــل بادامــک خروجــی را بــه میــل بادامــک خروجــی ببینیــد. پیــچ هــای آن را بــا دســت ســفت کنیــد و چــک کنیــد کــه آیا فــازور میــل بادامک مــی تواند 	 

بــه راحتــی بــه دور پیــچ بچرخــد یــا نــه. درغیــر ایــن صــورت آن را بازکــرده، فــازور میــل بادامــک خروجــی و پیــچ را چــک کنیــد. فــازور میــل بادامــک ورودی را 

نصــب کــرده پیــچ هــای طــرف خروجــی را ســفت کنیــد ســپس پیــچ هــای طــرف ورودی را ســفت کنیــد.

درب یاتاقان های میل بادامک را بر اساس عالمت های روی آن ببندید.	 

  توجه

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۴۷

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

کنید. کنترل  ت( میزان لقی محوری میل بادامک را 

کنید •  میل بادامک را مجددا نصب 

گیــر در تمــاس بــا قســمت انتهــای جلــوی میــل بادامــک قــرار  میلــه ســاعت انــدازه    •

کنیــد. گیــر را صفــر  دهیــد. ســاعت انــدازه 

میــل بادامــک را بــه آرامــی بــه ســمت جلــو و عقــب فشــار دهیــد)آن را نچرخاینــد( و    •

گیــر را بخوانیــد. انــدازه ســاعت انــدازه 

را  آن  نباشــد  نظــر  مــورد  بادامــک در محــدوده  میــل  ارتفــاع محــوری  کــه  در صورتــی 
کنیــد. تعویــض 

گــر قطــر ژورنــال میــل بادامــک در محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــته میــل بادامــک را  ا
کنیــد. تعویــض 

کنید. پ(ارتفاع میل بادامک را چک 
کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت انــدازه  ارتفــاع بادامــک را بــا میکرومتــر بــه صورتــی 

بگیریــد.

کــه ارتفــاع بادامــک در محــدوده مــورد نظــر نبــوده میــل بادامــک را تعویــض  در صورتــی 
کنیــد.

گیری استانداردآیتم اندازه 

37.07 – 37.31ارتفاع بادامک ورودی

36.94 – 37.18ارتفاع بادامک خروجی

گیری استانداردآیتم اندازه 

0.20 – 0.15لقی محوری میل بادامک ورودی

0.20 – 0.15لقی محوری میل بادامک ورودی
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کنید. 1- میل بادامک های ورودی و خروجی و درب یاتاقان میل بادامک را تمیز 

2- از روغــن موتــور در قســمت بیرونــی بادامــک میــل بادامــک و یاتاقــان آن بمالیــد همچنیــن 

روغــن موتــور را بــه ســوراخ دور یاتاقــان میــل بادامــک سرســیلندر بزنیــد.

3- میــل بادامــک خروجــی، میــل بادامــک ورودی را ببندیــد و درب یاتاقــان هــای میــل 

بادامــک  ورودی و خروجــی را ببندیــد.

کردن ببندید. 4- نخست پیچ های  درب یاتاقان میل بادامک را با دست و بدون سفت 

5- پیــچ هــای  درب یاتاقــان میــل بادامــک را بــه ترتیــب نمایــش داده شــده در تصویــر ســفت 

)۹+ 1.5 N.m :کنید.)گشــتاور ســفت شــدن

کردن است. 6- سایر روش های باز برعکس باز 

بستن

4  پیستون را در سطحی یکسان تنظیم کرده و تایمینگ را قبل از نصب میل بادامک تنظیم کنید.	 

فــازور میــل بادامــک خروجــی را بــه میــل بادامــک خروجــی ببینیــد. پیــچ هــای آن را بــا دســت ســفت کنیــد و چــک کنیــد کــه آیا فــازور میــل بادامک مــی تواند 	 

بــه راحتــی بــه دور پیــچ بچرخــد یــا نــه. درغیــر ایــن صــورت آن را بازکــرده، فــازور میــل بادامــک خروجــی و پیــچ را چــک کنیــد. فــازور میــل بادامــک ورودی را 

نصــب کــرده پیــچ هــای طــرف خروجــی را ســفت کنیــد ســپس پیــچ هــای طــرف ورودی را ســفت کنیــد.

درب یاتاقان های میل بادامک را بر اساس عالمت های روی آن ببندید.	 

  توجه

  توجه
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کنید. کنترل  ت( میزان لقی محوری میل بادامک را 

کنید •  میل بادامک را مجددا نصب 

گیــر در تمــاس بــا قســمت انتهــای جلــوی میــل بادامــک قــرار  میلــه ســاعت انــدازه    •

کنیــد. گیــر را صفــر  دهیــد. ســاعت انــدازه 

میــل بادامــک را بــه آرامــی بــه ســمت جلــو و عقــب فشــار دهیــد)آن را نچرخاینــد( و    •

گیــر را بخوانیــد. انــدازه ســاعت انــدازه 

را  آن  نباشــد  نظــر  مــورد  بادامــک در محــدوده  میــل  ارتفــاع محــوری  کــه  در صورتــی 
کنیــد. تعویــض 

گــر قطــر ژورنــال میــل بادامــک در محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــته میــل بادامــک را  ا
کنیــد. تعویــض 

کنید. پ(ارتفاع میل بادامک را چک 
کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت انــدازه  ارتفــاع بادامــک را بــا میکرومتــر بــه صورتــی 

بگیریــد.

کــه ارتفــاع بادامــک در محــدوده مــورد نظــر نبــوده میــل بادامــک را تعویــض  در صورتــی 
کنیــد.

گیری استانداردآیتم اندازه 

37.07 – 37.31ارتفاع بادامک ورودی

36.94 – 37.18ارتفاع بادامک خروجی

گیری استانداردآیتم اندازه 

0.20 – 0.15لقی محوری میل بادامک ورودی

0.20 – 0.15لقی محوری میل بادامک ورودی
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کنید. 1- فشار سیستم سوخت را تخلیه 

کنید. 2- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -3

کنید. 4- روغن موتور را تخلیه 

کنید. کننده را تخلیه  5- ماده خنک 

کنید. کانکتور دسته سیم را قطع   -6

کنید)فلش( کنترل تایمینگ میل بادامک ورودی را قطع  کانکتور شیر  الف( 

کنید.)فلش( کنترل تایمینگ میل بادامک خروجی را قطع  ب(کانکتور شیر 

کنیــد و ســیم اتصــال بدنــه  پ(پیــچ  ســیم اتصــال بدنــه دســته ســیم موتور)پیــکان(را بــاز 

)  ۷ + ۱  N.m :کــردن کنــار بگذارید.)گشــتارو ســفت  دســته ســیم موتــور را 

کردن باز 

2-نشیمنگاه باالیی فنر سوپاپ1-خار سوپاپ

4-الستیک آبند سوپاپ3-فنر سوپاپ

6-راهنمای سوپاپ5-نشیمنگاه پایینی فنر سوپاپ

8-واشر پیچ  سرسیلندر7-پیچ  سر سیلندر

10-پیچ دو سر رزوه9-سرسیلندر

12-سوپاپ خروجی11-واشر سیلندر

13-سوپاپ ورودی
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سرسیلندر
معرفی
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کنید. 1- فشار سیستم سوخت را تخلیه 

کنید. 2- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -3

کنید. 4- روغن موتور را تخلیه 

کنید. کننده را تخلیه  5- ماده خنک 

کنید. کانکتور دسته سیم را قطع   -6

کنید)فلش( کنترل تایمینگ میل بادامک ورودی را قطع  کانکتور شیر  الف( 

کنید.)فلش( کنترل تایمینگ میل بادامک خروجی را قطع  ب(کانکتور شیر 

کنیــد و ســیم اتصــال بدنــه  پ(پیــچ  ســیم اتصــال بدنــه دســته ســیم موتور)پیــکان(را بــاز 

)  ۷ + ۱  N.m :کــردن کنــار بگذارید.)گشــتارو ســفت  دســته ســیم موتــور را 

کردن باز 

2-نشیمنگاه باالیی فنر سوپاپ1-خار سوپاپ

4-الستیک آبند سوپاپ3-فنر سوپاپ

6-راهنمای سوپاپ5-نشیمنگاه پایینی فنر سوپاپ

8-واشر پیچ  سرسیلندر7-پیچ  سر سیلندر

10-پیچ دو سر رزوه9-سرسیلندر

12-سوپاپ خروجی11-واشر سیلندر

13-سوپاپ ورودی
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سرسیلندر
معرفی
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کنید. 26- سر سیلندر را باز 

کنید. الف(10 پیچ  سرسیلندر را به ترتیب نشان داده شده در شکل باز 

کنید. ب(سرسیلندر و واشر سرسیلندر را باز 

کردن دمونتاژ 
کنید و سوپاپ  کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک ورودی باز  1- پیچ  )پیکان( را از شیر 

)۶ + ۲ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  کنترل تایمینگ متغیر میل شیر ورودی را باز 

عدم رعایت مراحل باز کردن پیچ های سرسیلندر باعث تاب سرسیلندر می شود.	 

کنید.واشــر سرســیلندر بــاز شــده دوبــاره قابــل اســتفاده نیســت. مراقــب باشــید پیــن راهنمــای ســر ســیلندر را در هنــگام 	  از  واشــر سرســیلندر نــو اســتفاده 
گــم نکنیــد. کــردن  بــاز 

  توجه

  توجه
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کنید.)پیکان( ث(کانکتور سنسور موقعیت میل بادامک ورودی را جدا 

کنید. )پیکان( ج(کانکتور سنسور موقعیت میل بادامک خروجی را جدا 

کنید. 7- مجموعه فیلتر هوا را باز 
کنید. 8- باتری را جدا 

کنید. 9- سینی باتری را جدا 
کنید. کویل جرقه و وایر شیر ها را باز   -10

کنید. 11-شمع های جرقه را باز 
کنید. 12- مجموعه دریل سوخت را باز 

کنید. گاز برقی را باز  13- مجموعه دریچه 

کنید. 14- مجموعه مانیفولد ورودی را باز 
کنید. 15- مجموعه ترموستات را باز 

کنید. 16- مجموعه هوزینگ ترموستات را باز 
کنید. 17- مجموعه مانیفولد خروجی را باز 

کنید. 18-مجموعه تسمه دینام را باز 
کنید. گرد را باز  19-مجموعه پولی هرز 

کنید. 20- مجموعه پولی پمپ آب را باز 
کنید. 21- درب سوپاپ ها را باز 

کنید. کردن آن استفاده  کننده موتور برای معلق  22-  از ابزار ثابت 

نکته:
کردن موتور به سمت  کنید.از تکیه  گرفته است استفاده  کارتل قرار  کردن آن درحالیکه جک در زیر  کننده(موتور برای معلق  کننده)متوازی  از ابزار متعادل 

کنید. راست خودداری 

کنید. 23- زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کنید. 24- اسبک و میل بادامک را باز 
کنید. کننده موتور را باز  25- ابزار ثابت 
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کنید. 26- سر سیلندر را باز 

کنید. الف(10 پیچ  سرسیلندر را به ترتیب نشان داده شده در شکل باز 

کنید. ب(سرسیلندر و واشر سرسیلندر را باز 

کردن دمونتاژ 
کنید و سوپاپ  کنترل تایمینگ متغیر میل بادامک ورودی باز  1- پیچ  )پیکان( را از شیر 

)۶ + ۲ N.m :کردن کنید.)گشتاور سفت  کنترل تایمینگ متغیر میل شیر ورودی را باز 

عدم رعایت مراحل باز کردن پیچ های سرسیلندر باعث تاب سرسیلندر می شود.	 

کنید.واشــر سرســیلندر بــاز شــده دوبــاره قابــل اســتفاده نیســت. مراقــب باشــید پیــن راهنمــای ســر ســیلندر را در هنــگام 	  از  واشــر سرســیلندر نــو اســتفاده 
گــم نکنیــد. کــردن  بــاز 

  توجه

  توجه
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کنید.)پیکان( ث(کانکتور سنسور موقعیت میل بادامک ورودی را جدا 

کنید. )پیکان( ج(کانکتور سنسور موقعیت میل بادامک خروجی را جدا 

کنید. 7- مجموعه فیلتر هوا را باز 
کنید. 8- باتری را جدا 

کنید. 9- سینی باتری را جدا 
کنید. کویل جرقه و وایر شیر ها را باز   -10

کنید. 11-شمع های جرقه را باز 
کنید. 12- مجموعه دریل سوخت را باز 

کنید. گاز برقی را باز  13- مجموعه دریچه 

کنید. 14- مجموعه مانیفولد ورودی را باز 
کنید. 15- مجموعه ترموستات را باز 

کنید. 16- مجموعه هوزینگ ترموستات را باز 
کنید. 17- مجموعه مانیفولد خروجی را باز 

کنید. 18-مجموعه تسمه دینام را باز 
کنید. گرد را باز  19-مجموعه پولی هرز 

کنید. 20- مجموعه پولی پمپ آب را باز 
کنید. 21- درب سوپاپ ها را باز 

کنید. کردن آن استفاده  کننده موتور برای معلق  22-  از ابزار ثابت 

نکته:
کردن موتور به سمت  کنید.از تکیه  گرفته است استفاده  کارتل قرار  کردن آن درحالیکه جک در زیر  کننده(موتور برای معلق  کننده)متوازی  از ابزار متعادل 

کنید. راست خودداری 

کنید. 23- زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کنید. 24- اسبک و میل بادامک را باز 
کنید. کننده موتور را باز  25- ابزار ثابت 
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6- نشــیمنگاه باالیــی فنــر ســوپاپ)1(، فنــر ســوپاپ)2( و ســوپاپ )3( را از ســر ســیلندر بــاز 
کنیــد.

کنید. ۷- با استفاده از ابزار سوپاپ درآر)۱(، الستیک آب بندی سوپاپ را باز 

8- بــا اســتفاده از میلــه مغناطیســی انعطــاف پذیــر)1(، نشــیمنگاه پایینــی فنــر ســوپاپ را بــاز 
کنیــد.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1- سرسیلندر را 

کنید.  کننده تمیز  ک  کربن داخل راهنمای سوپاپ را با مواد پا کاری یاتاقان بررسی شود. رسوبات  گونه خراش بر روی سطح  الف(کنترل ظاهری: وجود هر 
کند کرده و به راحتی دوران می  گیت سوپاپ حرکت  مطمئن شوید ساق سوپاپ درون 
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کنیــد و شــیر  کنتــرل تایمینــگ متغیــر میــل بادامــک خروجــی بــاز  2- پیــچ )پیــکان(را از شــیر 
کنیــد. کنتــرل تایمینــگ متغیــر میــل ســوپاپ خروجــی را بــاز 

)۶ + ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنیــد و سنســور موقعیــت  3- پیــچ  )پیــکان( را از سنســور موقعیــت میــل بادامــک ورودی بــاز 
)۸ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  میــل بادامــک ورودی را بــاز 

کنیــد و سنســور موقعیــت میــل  4- پیــچ  را از سنســور موقعیــت میــل بادامــک خروجــی بــاز 
)۸ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  بادامــک خروجــی را بــاز 

کنیــد و  کــن()1( فنــر ســوپاپ را جمــع  5- بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص )فنــر ســوپاپ جمــع 
کنیــد. خــار ســوپاپ)2( بــا میلــه مغناطیســی انعطــاف پذیــر بــاز 
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6- نشــیمنگاه باالیــی فنــر ســوپاپ)1(، فنــر ســوپاپ)2( و ســوپاپ )3( را از ســر ســیلندر بــاز 
کنیــد.

کنید. ۷- با استفاده از ابزار سوپاپ درآر)۱(، الستیک آب بندی سوپاپ را باز 

8- بــا اســتفاده از میلــه مغناطیســی انعطــاف پذیــر)1(، نشــیمنگاه پایینــی فنــر ســوپاپ را بــاز 
کنیــد.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1- سرسیلندر را 

کنید.  کننده تمیز  ک  کربن داخل راهنمای سوپاپ را با مواد پا کاری یاتاقان بررسی شود. رسوبات  گونه خراش بر روی سطح  الف(کنترل ظاهری: وجود هر 
کند کرده و به راحتی دوران می  گیت سوپاپ حرکت  مطمئن شوید ساق سوپاپ درون 
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کنیــد و شــیر  کنتــرل تایمینــگ متغیــر میــل بادامــک خروجــی بــاز  2- پیــچ )پیــکان(را از شــیر 
کنیــد. کنتــرل تایمینــگ متغیــر میــل ســوپاپ خروجــی را بــاز 

)۶ + ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنیــد و سنســور موقعیــت  3- پیــچ  )پیــکان( را از سنســور موقعیــت میــل بادامــک ورودی بــاز 
)۸ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  میــل بادامــک ورودی را بــاز 

کنیــد و سنســور موقعیــت میــل  4- پیــچ  را از سنســور موقعیــت میــل بادامــک خروجــی بــاز 
)۸ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  بادامــک خروجــی را بــاز 

کنیــد و  کــن()1( فنــر ســوپاپ را جمــع  5- بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص )فنــر ســوپاپ جمــع 
کنیــد. خــار ســوپاپ)2( بــا میلــه مغناطیســی انعطــاف پذیــر بــاز 
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3- سوپاپ را کنترل کنید.

الف( سوپاپ را تمیز کنید.

کاردک از س سوپاپ جدا کنید. رسوب کربن را بوسیله   •

از برس سیمی برای تمیز کردن کلی سوپاپ استفاده کنید.  •

ب(ارتفاع سوپاپ را کنترل کنید.

با استفاده از کولیس اندازه گیری ارتفاع سوپاپ را انجام دهید.

پ( سرسوپاپ را کنترل کنید.
ضخامت سرسوپاپ را کنترل و اندازه گیری کنید.  •

هــم مرکــز بــودن و یکنواخــت بــودن ســطح تمــاس ســوپاپ را کنتــرل کنیــد و پهنــای   •
کنیــد. گیــر  ســطح تمــاس ســوپاپ)b( را انــدازه 

گر اندازه ها در محدوده مجاز نیستند، سوپاپ را تعویض کنید. ا
ت( قطر ساق سوپاپ را اندازه گیری کنید.

با استفاده از میکرومتر اندازه گیری قطر ساق سوپاپ را انجام دهید.

گر ارتفاع کمتر از میزان مشخص شده است سوپاپ را تعویض کنید. ا

استاندارد آیتم اندازه گیری
107.75~108.28 ارتفاع سوپاپ ورودی
106.07~106.57 ارتفاع سوپاپ خروجی

استاندارد آیتم اندازه گیری
5.98 ± 0.008 قطر ساق سوپاپ ورودی
5.96 ±0.008 قطر ساق سوپاپ خروجی

گیت  گر قطر ساق میله سوپاپ در محدوده مشخص شده نباشد، لقی بین ساق سوپاپ و  ا
کنید. کنترل  سوپاپ را 

استاننارد)mm(آیتم اننازه گیری

1.05 – 0.75ضخامت سرسوپاپ ورودی

0.85 – 0.55ضخامت سرسوپاپ خروجی

)b(1.154پهنای سطح تماس سوپاپ ورودی

)b(1.307پهنای سطح تماس سوپاپ خروجی

ارتفاع سوپاپ
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ب( تاب سر سیلندر را کنترل کنید.

کنیــد. تــاب سرســیلندر بایــد  کنتــرل صافــی سرســیلندر اســتفاده  کشــی دقیــق بــرای  خــط 

کمتــر از 0.04 میلــی متــر باشــد.

فنر سوپاپ را کنترل کنید.  -2
بــا اســتفاده از کولیــس طــول آزاد فنــر ســوپاپ و طــول فنــر ســوپاپ تحــت کار را انــدازه گیــری 

کنیــد.) تحــت فشــار از 229 ~     251(

پ( ارتفاع سرسیلندر را کنترل کنید.

از خط کش دقیق برای اندازه گیری ارتفاع استفاده کنید.

گر تاب سر سیلندر بیش از حد مجاز باشد سرسیلندر را تعویض کنید.  ا

گر ارتفاع سرسیلندر در محدوده مجاز نیست سر سیلندر را تعویض کنید. ا

استاندارد آیتم اندازه گیری

۰.۰۴ صافی سرسیلندر

استاندارد آیتم اندازه گیری
139.4±0.335 ارتفاع سرسیلندر

استاندارد آیتم اندازه گیری

۴۷.۸۰ طول آزاد فنر سوپاپ

۴۱ طول فنر سوپاپ درحال تحت فشار

کامــل بــه ســوپاپ ها،الســتیک آب بنــدی ســوپاپ، فنرهــا، نشــیمنگاه هــا، تایپــت هــای هیدرولیکــی و 	  هنــگام تعویــض، سرســیلندر بایــد بــه طــور 
میــل بادامــک مجهــز شــده باشــد.

  توجه

کنید. گر طول فنر سوپاپ در محدوده مجاز نباشد آن را تعویض  ا

n
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3- سوپاپ را کنترل کنید.

الف( سوپاپ را تمیز کنید.

کاردک از س سوپاپ جدا کنید. رسوب کربن را بوسیله   •

از برس سیمی برای تمیز کردن کلی سوپاپ استفاده کنید.  •

ب(ارتفاع سوپاپ را کنترل کنید.

با استفاده از کولیس اندازه گیری ارتفاع سوپاپ را انجام دهید.

پ( سرسوپاپ را کنترل کنید.
ضخامت سرسوپاپ را کنترل و اندازه گیری کنید.  •

هــم مرکــز بــودن و یکنواخــت بــودن ســطح تمــاس ســوپاپ را کنتــرل کنیــد و پهنــای   •
کنیــد. گیــر  ســطح تمــاس ســوپاپ)b( را انــدازه 

گر اندازه ها در محدوده مجاز نیستند، سوپاپ را تعویض کنید. ا
ت( قطر ساق سوپاپ را اندازه گیری کنید.

با استفاده از میکرومتر اندازه گیری قطر ساق سوپاپ را انجام دهید.

گر ارتفاع کمتر از میزان مشخص شده است سوپاپ را تعویض کنید. ا

استاندارد آیتم اندازه گیری
107.75~108.28 ارتفاع سوپاپ ورودی
106.07~106.57 ارتفاع سوپاپ خروجی

استاندارد آیتم اندازه گیری
5.98 ± 0.008 قطر ساق سوپاپ ورودی
5.96 ±0.008 قطر ساق سوپاپ خروجی

گیت  گر قطر ساق میله سوپاپ در محدوده مشخص شده نباشد، لقی بین ساق سوپاپ و  ا
کنید. کنترل  سوپاپ را 

استاننارد)mm(آیتم اننازه گیری

1.05 – 0.75ضخامت سرسوپاپ ورودی

0.85 – 0.55ضخامت سرسوپاپ خروجی

)b(1.154پهنای سطح تماس سوپاپ ورودی

)b(1.307پهنای سطح تماس سوپاپ خروجی

ارتفاع سوپاپ
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ب( تاب سر سیلندر را کنترل کنید.

کنیــد. تــاب سرســیلندر بایــد  کنتــرل صافــی سرســیلندر اســتفاده  کشــی دقیــق بــرای  خــط 

کمتــر از 0.04 میلــی متــر باشــد.

فنر سوپاپ را کنترل کنید.  -2
بــا اســتفاده از کولیــس طــول آزاد فنــر ســوپاپ و طــول فنــر ســوپاپ تحــت کار را انــدازه گیــری 

کنیــد.) تحــت فشــار از 229 ~     251(

پ( ارتفاع سرسیلندر را کنترل کنید.

از خط کش دقیق برای اندازه گیری ارتفاع استفاده کنید.

گر تاب سر سیلندر بیش از حد مجاز باشد سرسیلندر را تعویض کنید.  ا

گر ارتفاع سرسیلندر در محدوده مجاز نیست سر سیلندر را تعویض کنید. ا

استاندارد آیتم اندازه گیری

۰.۰۴ صافی سرسیلندر

استاندارد آیتم اندازه گیری
139.4±0.335 ارتفاع سرسیلندر

استاندارد آیتم اندازه گیری

۴۷.۸۰ طول آزاد فنر سوپاپ

۴۱ طول فنر سوپاپ درحال تحت فشار

کامــل بــه ســوپاپ ها،الســتیک آب بنــدی ســوپاپ، فنرهــا، نشــیمنگاه هــا، تایپــت هــای هیدرولیکــی و 	  هنــگام تعویــض، سرســیلندر بایــد بــه طــور 
میــل بادامــک مجهــز شــده باشــد.

  توجه

کنید. گر طول فنر سوپاپ در محدوده مجاز نباشد آن را تعویض  ا

n
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1- سوپاپ )1( را روی سرسیلندر نصب کنید.

نکته:

هنگام نصب سوپاپ های ورودی و خروجی را  از هم متمایز کنید.	 

هنگام مونتاژ سوپاپ  الیه ای نازک از روغن موتور را به ساق آن بمالید.	 

2-نشیمنگاه پائینی فنر سوپاپ نو )2( را نصب کنید.

نکته:

نشیمنگاه پائینی فنر سوپاپ باید مقابل سرسیلندر قرار گیرد.

الستیک آب بندی سوپاپ را نصب کنید.  -3

نکته:

الیه ایی نازک، از روغن موتور بر روی الستیک آب بندی سوپاپ هنگام مونتاژ بمالید.

4-برای نصب خار سوپاپ )1( از خار نصب کن)2( استفاده کنید.

5- فنر سوپاپ)1( و نشیمنگاه باالیی فنر سوپاپ)2( را ببندید.

کنیــد و خــار ســوپاپ را در  کنیــد. فنــر ســوپاپ را جمــع  6- از فنــر ســوپاپ جمع کــن اســتفاده 

ــد. کنی ــب  ــش نص جایگاه

7- با چکش الستیکی ضربه آرامی به خار سوپاپ بزنید و مطمئن شوید که خار در جایگاه خودش قرار گرفته است.
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کنید.	  الستیک آب بندی روغن سوپاپ را از قبل نصب برای چند دقیقه در روغن غوطه ور 
که نشیمنگاه پائینی فنر به طور صحیح در محل خود نصب شده باشد.	  کنید  کنترل  قبل از نصب فنر سوپاپ 
که قسمت رنگ شده آن به سمت پایین باشد.	  که باید به نحوی نصب شود  گام متغیر استفاده شده است  فنر 

  توجه

کردن مونتاژ 

کنید. کامل تمیز  کردن، تمامی قطعات را به صورت  نکته: قبل از مونتاژ 

4-  بررسی مقدار طول ساق سوپاپ

کولیــس، فاصلــه )مقــدار بیــرون آمدگــی ســاق ســوپاپ( بیــن ســاق  ــا اســتفاده از  الــف( ب

کنیــد. گیــری  ــدازه  ســوپاپ و ســطح پایینــی نشــیمنگاه ســوپاپ را ان

کنید. گر طول ساق سوپاپ داخل محدوده استاندارد نباشد سوپاپ را تعویض  ا

استاندارد آیتم اندازه گیری
28.997 طول ساق سوپاپ ورودی
29.015 طول ساق سوپاپ خروجی

استاندارد آیتم اندازه گیری
0.012 – 0.043 گیت فاصله بین سوپاپ و وردی 
0.032 – 0.063 گیت فاصله بین سوپاپ خروجی و 

استاندارد آیتم اندازه گیری
6 گیت سوپاپ قطر داخلی 

کنید. کنترل  گیت را  ث(لقی بین ساق سوپاپ و 
گیت سوپاپ را اندازه بگیرید. گیر قطر داخلی  با استفاده از ساعت اندازه   •

گیت سوپاپ - قطر ساق سوپاپ گیت قطر داخلی  لقی بین ساق سوپاپ و 

گیــت  گیــت  محــدوده مشــخص نباشــد. ســوپاپ یــا  گــر لقــی بیــن ســاق ســوپاپ و  ا
کنیــد. تعویــض  را  ســوپاپ 
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1- سوپاپ )1( را روی سرسیلندر نصب کنید.

نکته:

هنگام نصب سوپاپ های ورودی و خروجی را  از هم متمایز کنید.	 

هنگام مونتاژ سوپاپ  الیه ای نازک از روغن موتور را به ساق آن بمالید.	 

2-نشیمنگاه پائینی فنر سوپاپ نو )2( را نصب کنید.

نکته:

نشیمنگاه پائینی فنر سوپاپ باید مقابل سرسیلندر قرار گیرد.

الستیک آب بندی سوپاپ را نصب کنید.  -3

نکته:

الیه ایی نازک، از روغن موتور بر روی الستیک آب بندی سوپاپ هنگام مونتاژ بمالید.

4-برای نصب خار سوپاپ )1( از خار نصب کن)2( استفاده کنید.

5- فنر سوپاپ)1( و نشیمنگاه باالیی فنر سوپاپ)2( را ببندید.

کنیــد و خــار ســوپاپ را در  کنیــد. فنــر ســوپاپ را جمــع  6- از فنــر ســوپاپ جمع کــن اســتفاده 

ــد. کنی ــب  ــش نص جایگاه

7- با چکش الستیکی ضربه آرامی به خار سوپاپ بزنید و مطمئن شوید که خار در جایگاه خودش قرار گرفته است.
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کنید.	  الستیک آب بندی روغن سوپاپ را از قبل نصب برای چند دقیقه در روغن غوطه ور 
که نشیمنگاه پائینی فنر به طور صحیح در محل خود نصب شده باشد.	  کنید  کنترل  قبل از نصب فنر سوپاپ 
که قسمت رنگ شده آن به سمت پایین باشد.	  که باید به نحوی نصب شود  گام متغیر استفاده شده است  فنر 

  توجه

کردن مونتاژ 

کنید. کامل تمیز  کردن، تمامی قطعات را به صورت  نکته: قبل از مونتاژ 

4-  بررسی مقدار طول ساق سوپاپ

کولیــس، فاصلــه )مقــدار بیــرون آمدگــی ســاق ســوپاپ( بیــن ســاق  ــا اســتفاده از  الــف( ب

کنیــد. گیــری  ــدازه  ســوپاپ و ســطح پایینــی نشــیمنگاه ســوپاپ را ان

کنید. گر طول ساق سوپاپ داخل محدوده استاندارد نباشد سوپاپ را تعویض  ا

استاندارد آیتم اندازه گیری
28.997 طول ساق سوپاپ ورودی
29.015 طول ساق سوپاپ خروجی

استاندارد آیتم اندازه گیری
0.012 – 0.043 گیت فاصله بین سوپاپ و وردی 
0.032 – 0.063 گیت فاصله بین سوپاپ خروجی و 

استاندارد آیتم اندازه گیری
6 گیت سوپاپ قطر داخلی 

کنید. کنترل  گیت را  ث(لقی بین ساق سوپاپ و 
گیت سوپاپ را اندازه بگیرید. گیر قطر داخلی  با استفاده از ساعت اندازه   •

گیت سوپاپ - قطر ساق سوپاپ گیت قطر داخلی  لقی بین ساق سوپاپ و 

گیــت  گیــت  محــدوده مشــخص نباشــد. ســوپاپ یــا  گــر لقــی بیــن ســاق ســوپاپ و  ا
کنیــد. تعویــض  را  ســوپاپ 
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مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

مجموعه دسته موتور
کردن و بستن باز 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. گیربکس مقید  گیربکس را بوسیله نگهدارنده   -3

کنید. 4- مجموعه دسته موتور عقب خودرو را باز 

الــف( پیــچ قفلــی )1( بیــن مجموعــه بدنــه باالیــی دســته موتــور عقــب و مجموعــه بدنــه 

کنیــد. کــرده و ســپس پیــچ )2( را بــاز  پایینــی دســته موتــور عقــب را بــاز 

) ۸۰±۸N.m :کردن )گشتاور سفت 

گیربکــس  ب(ســه پیــچ  مجموعــه بدنــه باالیــی دســته موتــور عقــب )پیــکان( را از بدنــه 

کنیــد. )بــرای مدلMT(بــاز 

) ۴۵±4.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

گیربکــس  ــه  ــور عقــب )پیــکان( از بدن ــه باالیــی دســته موت پ( ســه پیــچ  مجموعــه بدن

ــد. ــدلCVT( بازکنی ــرای م )ب

) ۴۵±4.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. ت( مجموعه بدنه باالی دسته موتور عقب را باز 
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کنید.	  ک  چسب آب بندی و روغن باقی مانده داخل سرسیلندر و بلوک سیلندر را پا

کنید.	  واشر سرسیلندر را تعویض 

کــه شــماره قطعــه روی 	  گونــه خــراش یــا پریدگــی نداشــته باشــد. قســمتی از واشرسرســیلندر  کــه تمیــز باشــد و هیــچ  کنیــد  کنتــرل  کاســت سرســیلندر را 

آن حــک شــده اســت بایــد بــه ســمت بــاال باشــد.

کنید.	  کمک راهنما روی سطح صاف بلوک سیلندر نصب  واشر سر سیلندر را به 

کنید. روغن نباید در سوراخ رزوه دار انتهای سیلندر باقی بماند.	  سطوح اتصال پین سرسیلندر و اتاق احتراق و سوراخ های رزوه دار را تمیز 

در طی بستن، پیستون نباید در نقطه مرگ باال قرار بگیرد تا از برخورد پیستون به سوپاپ  ها هنگام بستن اسبک جلوگیری شود.	 

سطح پخ خورده واشر پیچ سرسیلندر به سمت باال و سطح صاف آن به سمت سرسیلندر باشد.	 

کنید.	  گر آسیب دیدگی وجود داشت،آنها را تعویض  کنید.ا کنترل  پیچ های  سرسیلندر را قبل از نصب 

کاربرد خودرو دست یابید.	  که پیچ های سرسیلندر مطابق با دستورالعمل باال سفت شده اند تا به استاندارد فناوری  مطمئن شوید 

  توجه

  توجه

مطمئن شوید که پیچ های  سرسیندر را به ترتیب شکل از  1 تا 10 سفت کنید.  -1

الف( مقدار کمی روغن به سر و انتهای پیچ بمالید.

کنید. ب( پیچ ها را در جای خود گذاشته و آنها را با دست سفت 

پ(پیچ سرسیلندر را با رویه زیر سفت کنید.

مرحله اول: پیچ ها را به انداز5N.m±۴۰ به ترتیب شکل از 1 تا 10 سفت نمایید.	 

مرحلــه دوم: پیــچ هــا را بــه صــورت ســاعتگرد بــه انــدازه °۵±°۹۰ بچرخانیــد تــا 	 

محکــم شــود.

مرحلــه ســوم: پیــچ هــا را بــه صــورت ســاعتگرد بــه انــدازه °۵±°۹۰  بچرخانیــد تــا 	 

محکــم شــود.

2- سایر روش های نصب برعکس روش باز کردن است.

بستن
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مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

مجموعه دسته موتور
کردن و بستن باز 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. گیربکس مقید  گیربکس را بوسیله نگهدارنده   -3

کنید. 4- مجموعه دسته موتور عقب خودرو را باز 

الــف( پیــچ قفلــی )1( بیــن مجموعــه بدنــه باالیــی دســته موتــور عقــب و مجموعــه بدنــه 

کنیــد. کــرده و ســپس پیــچ )2( را بــاز  پایینــی دســته موتــور عقــب را بــاز 

) ۸۰±۸N.m :کردن )گشتاور سفت 

گیربکــس  ب(ســه پیــچ  مجموعــه بدنــه باالیــی دســته موتــور عقــب )پیــکان( را از بدنــه 

کنیــد. )بــرای مدلMT(بــاز 

) ۴۵±4.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

گیربکــس  ــه  ــور عقــب )پیــکان( از بدن ــه باالیــی دســته موت پ( ســه پیــچ  مجموعــه بدن

ــد. ــدلCVT( بازکنی ــرای م )ب

) ۴۵±4.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. ت( مجموعه بدنه باالی دسته موتور عقب را باز 
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کنید.	  ک  چسب آب بندی و روغن باقی مانده داخل سرسیلندر و بلوک سیلندر را پا

کنید.	  واشر سرسیلندر را تعویض 

کــه شــماره قطعــه روی 	  گونــه خــراش یــا پریدگــی نداشــته باشــد. قســمتی از واشرسرســیلندر  کــه تمیــز باشــد و هیــچ  کنیــد  کنتــرل  کاســت سرســیلندر را 

آن حــک شــده اســت بایــد بــه ســمت بــاال باشــد.

کنید.	  کمک راهنما روی سطح صاف بلوک سیلندر نصب  واشر سر سیلندر را به 

کنید. روغن نباید در سوراخ رزوه دار انتهای سیلندر باقی بماند.	  سطوح اتصال پین سرسیلندر و اتاق احتراق و سوراخ های رزوه دار را تمیز 

در طی بستن، پیستون نباید در نقطه مرگ باال قرار بگیرد تا از برخورد پیستون به سوپاپ  ها هنگام بستن اسبک جلوگیری شود.	 

سطح پخ خورده واشر پیچ سرسیلندر به سمت باال و سطح صاف آن به سمت سرسیلندر باشد.	 

کنید.	  گر آسیب دیدگی وجود داشت،آنها را تعویض  کنید.ا کنترل  پیچ های  سرسیلندر را قبل از نصب 

کاربرد خودرو دست یابید.	  که پیچ های سرسیلندر مطابق با دستورالعمل باال سفت شده اند تا به استاندارد فناوری  مطمئن شوید 

  توجه

  توجه

مطمئن شوید که پیچ های  سرسیندر را به ترتیب شکل از  1 تا 10 سفت کنید.  -1

الف( مقدار کمی روغن به سر و انتهای پیچ بمالید.

کنید. ب( پیچ ها را در جای خود گذاشته و آنها را با دست سفت 

پ(پیچ سرسیلندر را با رویه زیر سفت کنید.

مرحله اول: پیچ ها را به انداز5N.m±۴۰ به ترتیب شکل از 1 تا 10 سفت نمایید.	 

مرحلــه دوم: پیــچ هــا را بــه صــورت ســاعتگرد بــه انــدازه °۵±°۹۰ بچرخانیــد تــا 	 

محکــم شــود.

مرحلــه ســوم: پیــچ هــا را بــه صــورت ســاعتگرد بــه انــدازه °۵±°۹۰  بچرخانیــد تــا 	 

محکــم شــود.

2- سایر روش های نصب برعکس روش باز کردن است.

بستن
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مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

)MT کنید.)برای مدل گاه دسته موتور سمت چپ موتور را باز  8- تکیه 

گیربکــس را  گاه دســته موتــور ســمت چپ)پیــکان( و پوســته  الف(ســه پیــچ بیــن تکیــه 

کنیــد. بــاز 

) ۸۰±۸N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب( تکیه گاه دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

)CVT 9- مجموعه دسته موتور سمت چپ را باز کنید)برای مدل

الف( دو  پیچ بین بازوی دسته موتور سمت چپ و بدنه گیربکس را باز کنید.

) ۸۰±۸N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب(2 پیچ  )2( بین مجموعه الستیکی دسته موتور و بدنه را باز کنید.

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. پ( مجموعه دسته موتور سمت چپ موتور را باز 

کردن است. 10- مراحل نصب برعکس مراحل باز 

کردن و بستن - مجموعه دسته موتور سمت راست باز 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 
کنید. کردن موتور استفاده  کننده موتور برای معلق  4- از ابزار متوازی 

کنید.  5- مجموعه مخزن انبساط را باز 
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ــا پیــکان نشــان داده اســت بیــن  ــر ب ــه در تصوی ک ــی  ــه صورت کننــده را ب کوپــل  ث( پیــچ 

مجموعــه بدنــه پایینــی دســته موتــور عقــب و مجموعــه جــوش خــورده رام جلــو را بازکنیــد 

کنیــد. و مجموعــه بدنــه پائینــی دســته موتــور عقــب را بــاز 

)۱۰۵ ± ۱۰ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. کردن موتور استفاده  کننده موتور برای معلق  3- از ابزار متوازی 

کنید. 4-مجموعه فیلتر هوا را باز 

کنید. 5- باتری را باز 

کنید. 6-  سینی باتری را باز 

کنید. 7- مجموعه الستیکی دسته موتور سمت چپ موتور را برای مدل MT باز 

گاه دســته  الــف( ســه پیــچ )1( بیــن مجموعــه الســتیکی دســته موتــور ســمت چــپ و تکیــه 

کنیــد. موتــور ســمت چــپ را بــاز 

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب(دو پیچ کوپل کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و بدنه را باز کنید.

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. ج( مجموعه الستیکی دسته موتور چپ را باز 

کنید. ج(مجموعه بدنه پائینی دسته موتور عقب را از رام جلو باز 

گیرد. کردن انجام می  5- مراحل نصب برعکس مراحل باز 

کردن و بستن - مجموعه دسته موتور چپ باز 

مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه
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مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه

)MT کنید.)برای مدل گاه دسته موتور سمت چپ موتور را باز  8- تکیه 

گیربکــس را  گاه دســته موتــور ســمت چپ)پیــکان( و پوســته  الف(ســه پیــچ بیــن تکیــه 

کنیــد. بــاز 

) ۸۰±۸N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب( تکیه گاه دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

)CVT 9- مجموعه دسته موتور سمت چپ را باز کنید)برای مدل

الف( دو  پیچ بین بازوی دسته موتور سمت چپ و بدنه گیربکس را باز کنید.

) ۸۰±۸N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب(2 پیچ  )2( بین مجموعه الستیکی دسته موتور و بدنه را باز کنید.

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. پ( مجموعه دسته موتور سمت چپ موتور را باز 

کردن است. 10- مراحل نصب برعکس مراحل باز 

کردن و بستن - مجموعه دسته موتور سمت راست باز 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- پوشش موتور را باز 
کنید. کردن موتور استفاده  کننده موتور برای معلق  4- از ابزار متوازی 

کنید.  5- مجموعه مخزن انبساط را باز 
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ــا پیــکان نشــان داده اســت بیــن  ــر ب ــه در تصوی ک ــی  ــه صورت کننــده را ب کوپــل  ث( پیــچ 

مجموعــه بدنــه پایینــی دســته موتــور عقــب و مجموعــه جــوش خــورده رام جلــو را بازکنیــد 

کنیــد. و مجموعــه بدنــه پائینــی دســته موتــور عقــب را بــاز 

)۱۰۵ ± ۱۰ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 1- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. کردن موتور استفاده  کننده موتور برای معلق  3- از ابزار متوازی 

کنید. 4-مجموعه فیلتر هوا را باز 

کنید. 5- باتری را باز 

کنید. 6-  سینی باتری را باز 

کنید. 7- مجموعه الستیکی دسته موتور سمت چپ موتور را برای مدل MT باز 

گاه دســته  الــف( ســه پیــچ )1( بیــن مجموعــه الســتیکی دســته موتــور ســمت چــپ و تکیــه 

کنیــد. موتــور ســمت چــپ را بــاز 

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

ب(دو پیچ کوپل کننده بین مجموعه الستیکی دسته موتور چپ و بدنه را باز کنید.

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. ج( مجموعه الستیکی دسته موتور چپ را باز 

کنید. ج(مجموعه بدنه پائینی دسته موتور عقب را از رام جلو باز 

گیرد. کردن انجام می  5- مراحل نصب برعکس مراحل باز 

کردن و بستن - مجموعه دسته موتور چپ باز 

مطمئن شوید که برای پیشگیری از حوادث در هنگام تعمیر از تجهیزات ضروری استفاده می کنید.	 

سعی کنید تا از آسیب دیدن رنگ سطح بدنه از خراشیده شدن در طی مراحل باز کردن و بستن قطعات جلوگیری شود.	 

  توجه
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موتور و گیربکس را به عنوان یک مجموعه باز کنید.	 
برای جلوگیری از خراشیدن و آسیب دیدن بدنه خودرو از محافظ استفاده کنید.	 

  توجه

کنید. 1- پوشش موتور را باز 

کنید. گاه چپ و عقب پوشش موتور را باز  2- تکیه 

کنید. 3- فشار سیستم سوخت رسانی را تخلیه 

کنید. 4- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -5

کنید. 6-روغن موتور را تخلیه 

کنید. گیربکس را خالی  7-  روغن 

کنید.  کننده را تخلیه  8- مایع خنک 

کنید. 9- روغن فرمان هیدرولیک را تخلیه 

کنید. کولر را بازیافت  10-گاز 

کنید. 11-مجموعه محافظ پائینی سپر جلو را باز 

کنید. 12-  مجموعه فیلتر هوا را باز 

13-باتری را بازگنید.

کنید. 14- سینی باتری را باز 

کنار بگذارید. 15- شیلنگ های ورودی و خروجی موتور را 

کــرده و اتصــال بیــن شــیلنگ ورودی و هوزینــگ  گیــره فنــری را مطابــق تصویــر شــل  الــف( 

کنید. ترموســتات را قطــع 

ــور و  کــرده و ارتبــاط بیــن شــیلنگ خروجــی موت گیــره فنــری را مطابــق تصویــر شــل  ب( 

کنیــد. هوزینــگ ترموســتات را قطــع 

مجموعه موتور
کردن باز 
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کنید. 6- مجموعه دسته موتور سمت راست موتور را باز 
 الف(سه مهره )1( بین مجموعه دسته موتور سمت راست و زنجیر تایمینگ موتور را 

کنید. باز 

) ۷۰±۷N.m:کردن )گشتاور سفت 
کنید. ب( دو پیچ بین مجموعه دسته موتور سمت راست موتور و بدنه را باز 

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کردن است. 7- مراحل نصب برعکس مراحل باز 
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موتور و گیربکس را به عنوان یک مجموعه باز کنید.	 
برای جلوگیری از خراشیدن و آسیب دیدن بدنه خودرو از محافظ استفاده کنید.	 

  توجه

کنید. 1- پوشش موتور را باز 

کنید. گاه چپ و عقب پوشش موتور را باز  2- تکیه 

کنید. 3- فشار سیستم سوخت رسانی را تخلیه 

کنید. 4- تجهیزات برقی و سوئیچ جرقه را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را قطع   -5

کنید. 6-روغن موتور را تخلیه 

کنید. گیربکس را خالی  7-  روغن 

کنید.  کننده را تخلیه  8- مایع خنک 

کنید. 9- روغن فرمان هیدرولیک را تخلیه 

کنید. کولر را بازیافت  10-گاز 

کنید. 11-مجموعه محافظ پائینی سپر جلو را باز 

کنید. 12-  مجموعه فیلتر هوا را باز 

13-باتری را بازگنید.

کنید. 14- سینی باتری را باز 

کنار بگذارید. 15- شیلنگ های ورودی و خروجی موتور را 

کــرده و اتصــال بیــن شــیلنگ ورودی و هوزینــگ  گیــره فنــری را مطابــق تصویــر شــل  الــف( 

کنید. ترموســتات را قطــع 

ــور و  کــرده و ارتبــاط بیــن شــیلنگ خروجــی موت گیــره فنــری را مطابــق تصویــر شــل  ب( 

کنیــد. هوزینــگ ترموســتات را قطــع 

مجموعه موتور
کردن باز 
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کنید. 6- مجموعه دسته موتور سمت راست موتور را باز 
 الف(سه مهره )1( بین مجموعه دسته موتور سمت راست و زنجیر تایمینگ موتور را 

کنید. باز 

) ۷۰±۷N.m:کردن )گشتاور سفت 
کنید. ب( دو پیچ بین مجموعه دسته موتور سمت راست موتور و بدنه را باز 

) ۶۰±۶N.m:کردن )گشتاور سفت 

کردن است. 7- مراحل نصب برعکس مراحل باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

66

SQRE4G15B ۰6 -موتــور

کنید. گاه جدا  23- لوله ورودی III و لوله ورودی شیر برقی)2( را از تکیه 

کنید. ۲۴- مخزن انبساط رادیاتور را باز 

کنید. 25- لوله پمپ هیدرولیک فرمان را باز 

الــف( پیــچ توخالــی لولــه فشــار بــاال را مطابــق تصویــر بازکــرده و شــیلنگ پمــپ هیدرولیــک 

) ۴۵±۳N.m:کــردن کنید)گشــتاور ســفت  فرمــان را از پمــپ جدا 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه مکــش پمــپ و مجموعــه پمــپ هیدرولیــک  گیــره)1( را شــل  ب( 

کنیــد. فرمــان را جــدا 

)MTکنید.)برای مدل کابل اتصال بدنه را جدا  کرده و  26-کانکتور چراغ هشدار را قطع 

کنید. الف(کانکتور سوئیچ المپ هشدار را قطع 

گیربکــس  کنیــد و سیســتم اتصــال بدنــه  گیربکــس)1( را بــاز  ب(پیــچ  ســیم اتصــال بدنــه 

کنــار بگذاریــد. را 

) ۱۵±۲N.m:کردن )گشتاور سفت 

)MT کنید)برای مدل کالچ را قطع  27- لوله 

کــه بــا پیــکان در  کالچ را بــه صورتــی  کنید)پیــکان( و لولــه  کالچ را جــدا  گیــره لولــه  الــف( 

کنــار بگذاریــد. تصویــر نشــان داده شــده اســت 
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)MT 16- کابل انتخاب و تعویض دنده را کنار بگذارید)برای مدل

کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده را بــه مکانیــزم تعویــض دنــده متصــل  کــه  الــف( خــار )1( را 

کنیــد. مــی ســازد را بــاز 

کابــل انتخــاب و  کــرده و  کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده بــاز  گیــره)۲( را از روی  ب( 

کنیــد. گاه شــفت انعطــاف پذیــر جــدا  تعویــض دنــده را از تکیــه 

)CVTکنار بگذارید)برای مدل کابل تعویض دنده را   -17

کابــل  کنیــد و  ــاز  ــازوی تعویــض دنــده را ب کابــل تعویــض دنــده و ب الــف( مهــره )1( بیــن 

کنیــد. ــده جــدا  ــازوی تعویــض دن ــده را از ب تعویــض دن

) ۱۸±۲N.m:کردن )گشتاور سفت 

کابــل انتخــاب  کنیــد و  کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده جــدا  گیــره را ماننــد تصویــر از  ب( 

کنــار بگذاریــد. گاه شــفت انعطــاف پذیــر را  و تعویــض دنــده و تکیــه 

18- اتصال بین لوله خالء و بوستر خالء را قطع کنید.

الــف( لولــه خــالء را از بوســتر خــالء در جهــت نشــان داده شــده توســط پیکان مطابــق تصویر جدا 

کنید.

کنید. 19- اتصال بین شیلنگ و رادیاتور بخاری را قطع 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه ورودی بخــاری و رادیاتــور بخــاری  گیــره فنــری)1( را شــل  الــف( 

کنید.  قطــع 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه خروجــی بخــاری و رادیاتــور بخــاری  ب(گیــره فنــری)2( ( را شــل 

کنید. قطــع 

کنید. 20- مجموعه منیفولد خروجی را باز 

کنید. کنیستر را باز  21- لوله ورودی شیر برقی 

کنید. 22- اتصال بین لوله ورودی III و مجموعه ریل سوخت را قطع 
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کنید. گاه جدا  23- لوله ورودی III و لوله ورودی شیر برقی)2( را از تکیه 

کنید. ۲۴- مخزن انبساط رادیاتور را باز 

کنید. 25- لوله پمپ هیدرولیک فرمان را باز 

الــف( پیــچ توخالــی لولــه فشــار بــاال را مطابــق تصویــر بازکــرده و شــیلنگ پمــپ هیدرولیــک 

) ۴۵±۳N.m:کــردن کنید)گشــتاور ســفت  فرمــان را از پمــپ جدا 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه مکــش پمــپ و مجموعــه پمــپ هیدرولیــک  گیــره)1( را شــل  ب( 

کنیــد. فرمــان را جــدا 

)MTکنید.)برای مدل کابل اتصال بدنه را جدا  کرده و  26-کانکتور چراغ هشدار را قطع 

کنید. الف(کانکتور سوئیچ المپ هشدار را قطع 

گیربکــس  کنیــد و سیســتم اتصــال بدنــه  گیربکــس)1( را بــاز  ب(پیــچ  ســیم اتصــال بدنــه 

کنــار بگذاریــد. را 

) ۱۵±۲N.m:کردن )گشتاور سفت 

)MT کنید)برای مدل کالچ را قطع  27- لوله 

کــه بــا پیــکان در  کالچ را بــه صورتــی  کنید)پیــکان( و لولــه  کالچ را جــدا  گیــره لولــه  الــف( 

کنــار بگذاریــد. تصویــر نشــان داده شــده اســت 
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)MT 16- کابل انتخاب و تعویض دنده را کنار بگذارید)برای مدل

کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده را بــه مکانیــزم تعویــض دنــده متصــل  کــه  الــف( خــار )1( را 

کنیــد. مــی ســازد را بــاز 

کابــل انتخــاب و  کــرده و  کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده بــاز  گیــره)۲( را از روی  ب( 

کنیــد. گاه شــفت انعطــاف پذیــر جــدا  تعویــض دنــده را از تکیــه 

)CVTکنار بگذارید)برای مدل کابل تعویض دنده را   -17

کابــل  کنیــد و  ــاز  ــازوی تعویــض دنــده را ب کابــل تعویــض دنــده و ب الــف( مهــره )1( بیــن 

کنیــد. ــده جــدا  ــازوی تعویــض دن ــده را از ب تعویــض دن

) ۱۸±۲N.m:کردن )گشتاور سفت 

کابــل انتخــاب  کنیــد و  کابــل انتخــاب و تعویــض دنــده جــدا  گیــره را ماننــد تصویــر از  ب( 

کنــار بگذاریــد. گاه شــفت انعطــاف پذیــر را  و تعویــض دنــده و تکیــه 

18- اتصال بین لوله خالء و بوستر خالء را قطع کنید.

الــف( لولــه خــالء را از بوســتر خــالء در جهــت نشــان داده شــده توســط پیکان مطابــق تصویر جدا 

کنید.

کنید. 19- اتصال بین شیلنگ و رادیاتور بخاری را قطع 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه ورودی بخــاری و رادیاتــور بخــاری  گیــره فنــری)1( را شــل  الــف( 

کنید.  قطــع 

کنیــد و اتصــال بیــن لولــه خروجــی بخــاری و رادیاتــور بخــاری  ب(گیــره فنــری)2( ( را شــل 

کنید. قطــع 

کنید. 20- مجموعه منیفولد خروجی را باز 

کنید. کنیستر را باز  21- لوله ورودی شیر برقی 

کنید. 22- اتصال بین لوله ورودی III و مجموعه ریل سوخت را قطع 
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کنید. 32- لوله A/C را قطع 

کمپرســور جــدا  کــرده )پیــکان( و لولــه فشــار قــوی A/C را از مجموعــه  الــف( پیــچ را بــاز 

کنیــد.

) ۲۵±۴N.m:کردن )گشتاور سفت 

کمپرســور جــدا  ب(پیــچ را بازکــرده )پیــکان( و لولــه فشــار پاییــن A/C را از مجموعــه 

کنیــد.

) ۲۵±۴N.m:کردن )گشتاور سفت 

کــرده )پیــکان( و اتصــال بیــن شــیلنگ خروجــی مخــزن انبســاطی و  گیــره فنــری را شــل   -33

کنیــد. کننــده I را قطــع  مجموعــه لولــه خنــک 

کنید. گاه های هر دو سمت استفاده  کردن موتور از طریق تکیه  کننده موتور برای معلق  34- از ابزار متوازی 
کنید. 35- مجموعه دسته موتور عقب را باز 
کنید. 36- مجموعه دسته موتور چپ را باز 

کنید. 37-مجموعه دسته موتور راست را باز 
کرده اید. که تمامی اجزای موتور را از آن جدا  38- مطمئن شوید 

کنید. 39- مجموعه باتری را از محفظه موتور باز 
کنید. 40- دسته سیم موتور و دسته سیم باتری را از موتور جدا 

کنید. گیربکس و موتور را از یکدیگر جدا   -41
کنید. کالچ را از مجموعه موتور جدا    -42

43-موتور را به استند تعمیر موتور ببندید.

بستن
کردن است. مراحل بستن برعکس مراحل باز 
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کنید. کانکتورهای دسته سیم را به صورت زیر قطع   -28

کابــل باتری)پیــکان(  کــرده و پیــچ هــای دســته ســیم  الف(قــاب جعبــه رلــه و فیــوز را بــاز 

کابــل باتــری و جعبــه رلــه فیــوز محفظــه  کنید.ســپس اتصــال بیــن دســته ســیم  را بــاز 

کنیــد. موتــور را جــدا 

) ۷±۱N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. پ(کانکتور سنسور سرعت شفت دوم)1( برای مدل CVT باز 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت دوم)2( برای مدل CVT باز  ت( 

کنید. کانکتور سنسور توربین را برای مدل CVT جدا  ث( 

کنید. کانکتور سنسور سرعت شفت اولیه)4(را برای مدل CVT جدا  ج( 

کنید. گیربکس )5( را برای مدل CVT جدا  چ(کانکتور 

کنید. ح(کانکتور سوئیچ تعویض)6( دنده برای مدل CVT را جدا 

گیــره )1( را شــل   CVT کنیــدو بــرای مــدل کانکتــور سنســور فشــار شــفت اولیــه را قطــع  خ( 

. کنید

گیــر بکــس را  کابــل اتصــال بدنــه  کــرده و  گیربکــس)۲(را بــاز  کابــل اتصــال بدنــه  ک(پیــچ  

) ۱۵±۲N.m:کــردن کنــار بگذاریــد. )گشــتاور ســفت   CVT بــرای مــدل

چرخ جلو را باز کنید.  -29

پلوس را باز کنید.  -30

)CVT لوله خنک کننده روغن گیر بکس را قطع کنید)برای مدل  -31

ــه خنــک کننــده روغــن  ــرده و لول ک ــاز  ــر ب ــره هــای ســفت کننــده را ماننــد تصوی گی ــف(  ال

ــد. گیربکــس را قطــع کنی

کنید. کانکتور و دسته سیم موتور را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور جدا  کنید و  ب(جعبه رله و فیوز محفظه موتور را باز 
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کنید. 32- لوله A/C را قطع 

کمپرســور جــدا  کــرده )پیــکان( و لولــه فشــار قــوی A/C را از مجموعــه  الــف( پیــچ را بــاز 

کنیــد.

) ۲۵±۴N.m:کردن )گشتاور سفت 

کمپرســور جــدا  ب(پیــچ را بازکــرده )پیــکان( و لولــه فشــار پاییــن A/C را از مجموعــه 

کنیــد.

) ۲۵±۴N.m:کردن )گشتاور سفت 

کــرده )پیــکان( و اتصــال بیــن شــیلنگ خروجــی مخــزن انبســاطی و  گیــره فنــری را شــل   -33

کنیــد. کننــده I را قطــع  مجموعــه لولــه خنــک 

کنید. گاه های هر دو سمت استفاده  کردن موتور از طریق تکیه  کننده موتور برای معلق  34- از ابزار متوازی 
کنید. 35- مجموعه دسته موتور عقب را باز 
کنید. 36- مجموعه دسته موتور چپ را باز 

کنید. 37-مجموعه دسته موتور راست را باز 
کرده اید. که تمامی اجزای موتور را از آن جدا  38- مطمئن شوید 

کنید. 39- مجموعه باتری را از محفظه موتور باز 
کنید. 40- دسته سیم موتور و دسته سیم باتری را از موتور جدا 

کنید. گیربکس و موتور را از یکدیگر جدا   -41
کنید. کالچ را از مجموعه موتور جدا    -42

43-موتور را به استند تعمیر موتور ببندید.

بستن
کردن است. مراحل بستن برعکس مراحل باز 
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کنید. کانکتورهای دسته سیم را به صورت زیر قطع   -28

کابــل باتری)پیــکان(  کــرده و پیــچ هــای دســته ســیم  الف(قــاب جعبــه رلــه و فیــوز را بــاز 

کابــل باتــری و جعبــه رلــه فیــوز محفظــه  کنید.ســپس اتصــال بیــن دســته ســیم  را بــاز 

کنیــد. موتــور را جــدا 

) ۷±۱N.m:کردن )گشتاور سفت 

کنید. پ(کانکتور سنسور سرعت شفت دوم)1( برای مدل CVT باز 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت دوم)2( برای مدل CVT باز  ت( 

کنید. کانکتور سنسور توربین را برای مدل CVT جدا  ث( 

کنید. کانکتور سنسور سرعت شفت اولیه)4(را برای مدل CVT جدا  ج( 

کنید. گیربکس )5( را برای مدل CVT جدا  چ(کانکتور 

کنید. ح(کانکتور سوئیچ تعویض)6( دنده برای مدل CVT را جدا 

گیــره )1( را شــل   CVT کنیــدو بــرای مــدل کانکتــور سنســور فشــار شــفت اولیــه را قطــع  خ( 

. کنید

گیــر بکــس را  کابــل اتصــال بدنــه  کــرده و  گیربکــس)۲(را بــاز  کابــل اتصــال بدنــه  ک(پیــچ  

) ۱۵±۲N.m:کــردن کنــار بگذاریــد. )گشــتاور ســفت   CVT بــرای مــدل

چرخ جلو را باز کنید.  -29

پلوس را باز کنید.  -30

)CVT لوله خنک کننده روغن گیر بکس را قطع کنید)برای مدل  -31

ــه خنــک کننــده روغــن  ــرده و لول ک ــاز  ــر ب ــره هــای ســفت کننــده را ماننــد تصوی گی ــف(  ال

ــد. گیربکــس را قطــع کنی

کنید. کانکتور و دسته سیم موتور را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور جدا  کنید و  ب(جعبه رله و فیوز محفظه موتور را باز 
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۲- بلوک سیلندر ۱-واشر سر سیلندر

۴- بغل یاتاقانی ۳- یاتاقان باالیی ثابت میل لنگ

۶- ۳- یاتاقان پائینی ثابت میل لنگ ۵- میل لنگ

۷- فریم یاتاقان
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تعمیر موتور
بلوک سیلندر

معرفی
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۲- بلوک سیلندر ۱-واشر سر سیلندر

۴- بغل یاتاقانی ۳- یاتاقان باالیی ثابت میل لنگ

۶- ۳- یاتاقان پائینی ثابت میل لنگ ۵- میل لنگ

۷- فریم یاتاقان
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تعمیر موتور
بلوک سیلندر

معرفی
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کردن دمونتاژ 
کرده و موتور را به استند تعمیر موتور ببندید )صفحه۶۱_۷( 1- مجموعه موتور را جدا 

کنید. 2-تسمه دینام را باز 
کنید.  3-مجموعه پولی هرزگرد را باز 

کنید. کن را باز  4-مجموعه تسمه سفت 
کنید. 5-مجموعه انژکتور ریل سوخت را باز 

کنید. 6-مجموعه ترموستات را باز 
کنید. 7-مجموعه هوزینگ ترموستات را باز 

کنید.  8-مجموعه منیفولد خروجی را باز 
کنید. گیج روغن با مجموعه آن را باز  9-لوله 

کنید)پیکان( گیج روغن را باز  کننده لوله  الف(پیچ ثابت 
)۸ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کاور موتور را باز  ب( پایه 
)۸ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. گیج روغن را باز  گیج روغن و لوله  پ(مجموعه لوله 

گاز برقی( کنید )مجموعه دریچه   10- مجموعه منیفولد ورودی را باز 

کنید کارتل و منیفولد ورودی را قطع  الف( اتصال بین لوله تهویه 

کنید  ب( سه پیچ  )پیکان( مجموعه ورودی مانیفولد را باز 
)۲۰ + ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

گاز برقی( کنیسترو مجموعه دریچه  کنید)شیر برقی  پ( مجموعه منیفولد ورودی را باز 
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گژن پین نیمه شناور  -۲ ۱- پیستون

۴- شاتون گژن پین ۳- خار 

۶- یاتاقان پائینی شاتون ۵- یاتاقان باالیی شاتون

۸- پیچ  درپوش یاتاقان شاتون ۷- درب یاتاقان شاتون

کمپرس دوم ۱۰- رینگ  کمپرسی اول ۹- رینگ 

۱۲- رینگ فنری ۱۱- رینگ روغن باال

۱۳- رینگ روغن پایین
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کردن دمونتاژ 
کرده و موتور را به استند تعمیر موتور ببندید )صفحه۶۱_۷( 1- مجموعه موتور را جدا 

کنید. 2-تسمه دینام را باز 
کنید.  3-مجموعه پولی هرزگرد را باز 

کنید. کن را باز  4-مجموعه تسمه سفت 
کنید. 5-مجموعه انژکتور ریل سوخت را باز 

کنید. 6-مجموعه ترموستات را باز 
کنید. 7-مجموعه هوزینگ ترموستات را باز 

کنید.  8-مجموعه منیفولد خروجی را باز 
کنید. گیج روغن با مجموعه آن را باز  9-لوله 

کنید)پیکان( گیج روغن را باز  کننده لوله  الف(پیچ ثابت 
)۸ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کاور موتور را باز  ب( پایه 
)۸ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. گیج روغن را باز  گیج روغن و لوله  پ(مجموعه لوله 

گاز برقی( کنید )مجموعه دریچه   10- مجموعه منیفولد ورودی را باز 

کنید کارتل و منیفولد ورودی را قطع  الف( اتصال بین لوله تهویه 

کنید  ب( سه پیچ  )پیکان( مجموعه ورودی مانیفولد را باز 
)۲۰ + ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

گاز برقی( کنیسترو مجموعه دریچه  کنید)شیر برقی  پ( مجموعه منیفولد ورودی را باز 
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گژن پین نیمه شناور  -۲ ۱- پیستون

۴- شاتون گژن پین ۳- خار 

۶- یاتاقان پائینی شاتون ۵- یاتاقان باالیی شاتون

۸- پیچ  درپوش یاتاقان شاتون ۷- درب یاتاقان شاتون

کمپرس دوم ۱۰- رینگ  کمپرسی اول ۹- رینگ 

۱۲- رینگ فنری ۱۱- رینگ روغن باال

۱۳- رینگ روغن پایین

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۷۴

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

کنید 18- پولی میل لنگ را باز 

کــه در تصویــر نشــان داد شــده اســت ابتــدا ابــزار ثابت کننــده فالیویل)1(  الــف( همانگونــه 

کنید.  را بــرای نگهداشــتن مطمئــن فالیویــل نصب 

 :۱۰۰+۱۰ N.m کــردن بــه کنید.)مرحلــه اول ســفت  ب( پیــچ پولــی میــل لنــگ را شــل 

کــردن ۱۰° ۱۲۰°± ( مرحلــه دوم: ســفت 

کنید پ( پولی میل لنگ را باز 

کنید. کاسه نمد جلو میل لنگ را باز   -19

کنید. 20- مجموعه فالیویل را باز 

کنید.  کاسه نمد عقب میل لنگ را باز   -21

کنید. 22-درب سوپاپ را باز 

کنید. کارتل را باز    -23

کنید. 24-زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کنید. 25- میل بادامک ها را باز 

کنید. 26-  سرسیلندر را باز 

کنید . 27- صافی روغن را باز 

کنید. 28- مجموعه پمپ روغن را باز 
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کنید 11- سنسور ضربه را باز 

کنید. الف( پیچ سنسور ضربه را باز 
)۲۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 12- پمپ هیدرولیک فرمان را باز 

کنید.  گاه دینام و دینام را باز  13- تکیه 

کنید. گاه آنرا باز  کمپرسور A/C و تکیه  14- مجموعه 

کنید 15- لوله تخلیه روغن موتور را باز 

کنید. الف( دو پیچ  )پیکان( آن لوله تخلیه موتور باز 
)۸+ ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -16

کنید 17- واحد فیلتر روغن را با مجموعه پمپ آب باز 

کنید. کننده I   را باز  الف( پیچ  لوله مایع خنک 

)۲۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. ب( چهار پیچ  را از واحد فیلتر روغن باز 
)۴۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 
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کنید 18- پولی میل لنگ را باز 

کــه در تصویــر نشــان داد شــده اســت ابتــدا ابــزار ثابت کننــده فالیویل)1(  الــف( همانگونــه 

کنید.  را بــرای نگهداشــتن مطمئــن فالیویــل نصب 

 :۱۰۰+۱۰ N.m کــردن بــه کنید.)مرحلــه اول ســفت  ب( پیــچ پولــی میــل لنــگ را شــل 

کــردن ۱۰° ۱۲۰°± ( مرحلــه دوم: ســفت 

کنید پ( پولی میل لنگ را باز 

کنید. کاسه نمد جلو میل لنگ را باز   -19

کنید. 20- مجموعه فالیویل را باز 

کنید.  کاسه نمد عقب میل لنگ را باز   -21

کنید. 22-درب سوپاپ را باز 

کنید. کارتل را باز    -23

کنید. 24-زنجیر تایمینگ موتور را باز 

کنید. 25- میل بادامک ها را باز 

کنید. 26-  سرسیلندر را باز 

کنید . 27- صافی روغن را باز 

کنید. 28- مجموعه پمپ روغن را باز 
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کنید 11- سنسور ضربه را باز 

کنید. الف( پیچ سنسور ضربه را باز 
)۲۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 12- پمپ هیدرولیک فرمان را باز 

کنید.  گاه دینام و دینام را باز  13- تکیه 

کنید. گاه آنرا باز  کمپرسور A/C و تکیه  14- مجموعه 

کنید 15- لوله تخلیه روغن موتور را باز 

کنید. الف( دو پیچ  )پیکان( آن لوله تخلیه موتور باز 
)۸+ ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. کویل جرقه و وایر شمع ها را باز   -16

کنید 17- واحد فیلتر روغن را با مجموعه پمپ آب باز 

کنید. کننده I   را باز  الف( پیچ  لوله مایع خنک 

)۲۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. ب( چهار پیچ  را از واحد فیلتر روغن باز 
)۴۰+ ۵ N.m :کردن )گشتاور سفت 
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در مرحله باز کردن مواظب باشید به پوشش سیلندر آسیبی نرسد.	 

مراقب باشید که به دیواره سیلندر در حین کار آسیبی نرسد	 

یک برچسب دارای شماره متناظر برای هر شاتون و پیستون در نظر گرفته تا از نصب اشتباه جلوگیری شود	 

کنیــد 	  گــر اســتفاده مجــدد آن ضــروری اســت، اطمینــان حاصــل  کنیــد. ا کنتــرل  کــردن رینــگ پیســتون، لقــی جانبــی رینــگ پیســتون را  ج  قبــل از خــار

گــذاری شــده اســت. کــه موقعیــت رینــگ پیســتون عالمــت 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. 32- یاتاقان شاتون را باز 

کنید) پیکان( ج  الف( یاتاقان شاتون را خار

نکته: 

قسمت های باز شده را به ترتیب بچینید.

کنید. 33- رینگ های پیستون را باز 

کنید. ج  کمپرسی را خار کنید و 2  رینگ  الف( از رینگ درآر پیستون استفاده 

کنید. ب( رینگ های روغن را با دست باز 
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کنید  29- زنجیر پمپ روغن را باز 

کنید. الف( پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر پمپ روغن را مطابق تصویر باز 
)۱۲+ ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید ب( زنجیر پمپ روغن را باز 

کنید 30- مجموعه روغن برگردان را باز 

کنید.  الف( 6 پیچ  را از مجموعه روغن برگردان باز 
)۸+۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید ب( مجموعه روغن برگردان را باز 

کنید. ج  31- مجموعه شاتون و پیستون را خار

کربــن در بــاالی ســیلندر  الــف( بــا اســتفاده از برقــو یــا چیــزی مشــابه آن تمامــی رســوبات 

کنیــد. ک  را پــا

کــه  ب(میــل لنــگ را بــه صــورت پادســاعتگرد در ســمت فالیویــل بچرخانیــد بــه صورتــی 

کپــه یاتاقــان شــاتون   گرفتــه و پیــچ هــای   ســیلندرهای 1 و ۴ در نقطــه مــرگ پاییــن قــرار 

کنیــد. 1 و 4را بــاز 

پ( بــا اســتفاده از دســته چکــش )1( مجموعــه شــاتون و پیســتون ســیلندر هــای 1 و 4 را 

کنیــد. ج  فشــار داده و از بــاالی ســیلندر خــار

کــردن بــرای مجموعــه شــاتون و پیســتون ســیلندرهای 2 و 3  روش هــای بــاز  د( 

باالســت. در  شــده  تعریــف  صــورت  بــه  دقیقــا 
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در مرحله باز کردن مواظب باشید به پوشش سیلندر آسیبی نرسد.	 

مراقب باشید که به دیواره سیلندر در حین کار آسیبی نرسد	 

یک برچسب دارای شماره متناظر برای هر شاتون و پیستون در نظر گرفته تا از نصب اشتباه جلوگیری شود	 

کنیــد 	  گــر اســتفاده مجــدد آن ضــروری اســت، اطمینــان حاصــل  کنیــد. ا کنتــرل  کــردن رینــگ پیســتون، لقــی جانبــی رینــگ پیســتون را  ج  قبــل از خــار

گــذاری شــده اســت. کــه موقعیــت رینــگ پیســتون عالمــت 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. 32- یاتاقان شاتون را باز 

کنید) پیکان( ج  الف( یاتاقان شاتون را خار

نکته: 

قسمت های باز شده را به ترتیب بچینید.

کنید. 33- رینگ های پیستون را باز 

کنید. ج  کمپرسی را خار کنید و 2  رینگ  الف( از رینگ درآر پیستون استفاده 

کنید. ب( رینگ های روغن را با دست باز 
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کنید  29- زنجیر پمپ روغن را باز 

کنید. الف( پیچ  ریل راهنمای متحرک زنجیر پمپ روغن را مطابق تصویر باز 
)۱۲+ ۲ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید ب( زنجیر پمپ روغن را باز 

کنید 30- مجموعه روغن برگردان را باز 

کنید.  الف( 6 پیچ  را از مجموعه روغن برگردان باز 
)۸+۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید ب( مجموعه روغن برگردان را باز 

کنید. ج  31- مجموعه شاتون و پیستون را خار

کربــن در بــاالی ســیلندر  الــف( بــا اســتفاده از برقــو یــا چیــزی مشــابه آن تمامــی رســوبات 

کنیــد. ک  را پــا

کــه  ب(میــل لنــگ را بــه صــورت پادســاعتگرد در ســمت فالیویــل بچرخانیــد بــه صورتــی 

کپــه یاتاقــان شــاتون   گرفتــه و پیــچ هــای   ســیلندرهای 1 و ۴ در نقطــه مــرگ پاییــن قــرار 

کنیــد. 1 و 4را بــاز 

پ( بــا اســتفاده از دســته چکــش )1( مجموعــه شــاتون و پیســتون ســیلندر هــای 1 و 4 را 

کنیــد. ج  فشــار داده و از بــاالی ســیلندر خــار

کــردن بــرای مجموعــه شــاتون و پیســتون ســیلندرهای 2 و 3  روش هــای بــاز  د( 

باالســت. در  شــده  تعریــف  صــورت  بــه  دقیقــا 
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کــرده و آنهــا را  کپــه  یاتاقــان هــای اصلــی را شــل  ب( بــه صــورت یکســان تعــداد 10 پیــچ 

کنیــد. کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت بــاز  بــه صورتــی 

36- بغل یاتاقان میل لنگ را بردارید.

کنید. الف( بغل یاتاقانی میل لنگ )1( را از بلوک سیلندر جدا 

37- یاتاقان اصلی میل لنگ را بردارید.
کــه بــا پیــکان نشــان داده شــده  الــف( بــه آرامــی یاتاقــان اصلــی میــل لنــگ را بــه جهتــی 

اســت فشــار داده و آن را بــه آرامــی برداریــد.
کنید. سایر یاتاقان اصلی باالی میل لنگ را به همین طریق باز   •

کــه در  کنیــد. یاتاقــان را فشــار داده تــا بــه صورتــی  بــه موقعیــت خــار یاتاقــان توجــه   •
ج شــود. فشــار دادن یاتاقــان بــه ســمت  تصویــر نشــان داده شــده اســت از جــای خــود خــار
گــر در جهــت مخالــف فشــار داده شــود ممکــن اســت آســیب  کاری ســخت اســت. ا بیــرون 

ببینــد.

کنید. ج  پ(بلوک یاتاقان هارا خار
نکته:

ج  کــردن فریــم یاتاقــان هــا بــه علــت وجــود چســب آب بنــدی مشــکل بــود بــه آرامــی بــا چکــش پالســتیکی بــه آن ضربــه بزنیــد تــا شــل شــود.د(میل لنــگ را خــار گــر بــاز  ا
. کنید

کنید.	  کمک  کردن باشید. در صورت لزوم از فرد دیگری درخواست  مراقب سنگینی میل لنگ زمان باز 

گیرید تا به سطح تماس میل لنگ و  یاتاقان آن آسیبی نرسد.	  کار  کردن میل لنگ مراقبت ویژه ایی به  در زمان باز 

  توجه

کنید. ج  ب( یاتاقان های ثابت پائین میل لنگ را از بلوک یاتاقان ها به همین صورت خار
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که حین بازکردن جراحت بدنی ایجاد نکند.	  کنید  گژن پین دارای نیروی زیادی می باشند. اطمینان حاصل  خار فنری  بیستون و 

  توجه

کنید. 34- شاتون و پیستون را جدا 

گژپیــن را از دو انتهــای  گوشــتی ســر صــاف خارهــای فنــری  الف(بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  گژپیــن خــار

گراد برسانید. ب( به تدریج پیستون ها را به دمای 80 تا 100 درجه سانتی 

ــه زده و  ــتیکی ضرب ــش پالس ــی و چک ــه برنج ــک میل ــیله ی ــن بوس گژپی ــه  ــی ب ــه آرام پ(ب

ــد. کنی ج  ــار ــن را خ گژپی

کنید. 35- میل لنگ را باز 

کــرده و آنهــا را بــه  الــف( بــه صــورت یکســان تعــداد 10 عــدد پیــچ فریــم یاتاقــان هــا را شــل 

کنیــد. کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت بــاز  صورتــی 
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کــرده و آنهــا را  کپــه  یاتاقــان هــای اصلــی را شــل  ب( بــه صــورت یکســان تعــداد 10 پیــچ 

کنیــد. کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت بــاز  بــه صورتــی 

36- بغل یاتاقان میل لنگ را بردارید.

کنید. الف( بغل یاتاقانی میل لنگ )1( را از بلوک سیلندر جدا 

37- یاتاقان اصلی میل لنگ را بردارید.
کــه بــا پیــکان نشــان داده شــده  الــف( بــه آرامــی یاتاقــان اصلــی میــل لنــگ را بــه جهتــی 

اســت فشــار داده و آن را بــه آرامــی برداریــد.
کنید. سایر یاتاقان اصلی باالی میل لنگ را به همین طریق باز   •

کــه در  کنیــد. یاتاقــان را فشــار داده تــا بــه صورتــی  بــه موقعیــت خــار یاتاقــان توجــه   •
ج شــود. فشــار دادن یاتاقــان بــه ســمت  تصویــر نشــان داده شــده اســت از جــای خــود خــار
گــر در جهــت مخالــف فشــار داده شــود ممکــن اســت آســیب  کاری ســخت اســت. ا بیــرون 

ببینــد.

کنید. ج  پ(بلوک یاتاقان هارا خار
نکته:

ج  کــردن فریــم یاتاقــان هــا بــه علــت وجــود چســب آب بنــدی مشــکل بــود بــه آرامــی بــا چکــش پالســتیکی بــه آن ضربــه بزنیــد تــا شــل شــود.د(میل لنــگ را خــار گــر بــاز  ا
. کنید

کنید.	  کمک  کردن باشید. در صورت لزوم از فرد دیگری درخواست  مراقب سنگینی میل لنگ زمان باز 

گیرید تا به سطح تماس میل لنگ و  یاتاقان آن آسیبی نرسد.	  کار  کردن میل لنگ مراقبت ویژه ایی به  در زمان باز 

  توجه

کنید. ج  ب( یاتاقان های ثابت پائین میل لنگ را از بلوک یاتاقان ها به همین صورت خار
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که حین بازکردن جراحت بدنی ایجاد نکند.	  کنید  گژن پین دارای نیروی زیادی می باشند. اطمینان حاصل  خار فنری  بیستون و 

  توجه

کنید. 34- شاتون و پیستون را جدا 

گژپیــن را از دو انتهــای  گوشــتی ســر صــاف خارهــای فنــری  الف(بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  گژپیــن خــار

گراد برسانید. ب( به تدریج پیستون ها را به دمای 80 تا 100 درجه سانتی 

ــه زده و  ــتیکی ضرب ــش پالس ــی و چک ــه برنج ــک میل ــیله ی ــن بوس گژپی ــه  ــی ب ــه آرام پ(ب

ــد. کنی ج  ــار ــن را خ گژپی

کنید. 35- میل لنگ را باز 

کــرده و آنهــا را بــه  الــف( بــه صــورت یکســان تعــداد 10 عــدد پیــچ فریــم یاتاقــان هــا را شــل 

کنیــد. کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت بــاز  صورتــی 
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)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.01 استوانه ایی بودن سیلندر
0.008 گرد بودن سیلندر

گرد بودن روش محاسبه   •
گیری شده در همان بخش  گرد بودن نصف تفاوت قطر اندازه  خطای 

گیــری شــده در جهــت جانبــی و  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه A_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش A = )حدا
جهــت محــوری در نقطــه A( تقســیم بــر 2

گیــری شــده در جهــت  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه B_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش B = )حدا میــزان 
جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه B( تقســیم بــر 2

گیــری شــده در جهــت  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه C_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش C = )حدا میــزان 
جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه C( تقســیم بــر 2

کنید. گرد بودن سیلندر مقایسه  گیری شده در نقاط A و B و C را با مقادیر استاندارد  کثر مقادیر اندازه  حدا

کنید. گرد بودن سیلندر را محاسبه  ب( میزان 

گیــج داخــل ســنج ســیلندر قطــر ســیلندر در نقــاط A و B و C در جهــت  بــا اســتفاده از یــک 

کنیــد. گیــری  محــوری و جانبــی را انــدازه 

گــرد بــودن نقــاط A و B وC بیشــتر از انــدازه مــورد  کــه انــدازه اســتوانه ای یــا  در صورتــی 

کنیــد. نظــر باشــد بلــوک ســیلندر را عــوض 

کنید. کنترل  4- پیستون را 

کربن قسمت باالیی پیستون را بردارید. کاردک رسوبات  الف( با استفاده از 

کربــن داخــل جــای رینــگ پیســتون را  ب( بــا اســتفاده از یــک رینــگ پیســتون رســوبات 

برداریــد.

جهت عرضی)جانبی(
جلو

جهت محوری
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کننده پیستون را بردارید. 38- نازل های خنک 

کننــده  کــرده و نــازل هــای خنــک  کننــده پیســتون را بــاز  الــف( پیــچ هــای نــازل خنــک 

ــد. ــتون را برداری پیس

که سطح باالیی بلوک سیلندر صاف باشد. کنید  کنترل   -2

کنید. الف(سطح باالیی بلوک سیلندر را تمیز 

کــش دقیــق و فیلــر، صــاف بــودن ســطخ باالیــی بلــوک ســیلندر را  ب(بــا اســتفاده از خــط 

انــدازه بگیریــد.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1- بلوک سیلندر را 

که مسیر ها دارای نشتی میباشد یا خیر.	  کنید  کنترل  کنید و  کامل تمیز  بلوک سیلندر را به طور 
که ترک نداشته باشد.	  کنید  کنترل  بلوک سیلندر و بوش سیلندر را 
کنید.	  کنترل  سطح پایینی بلوک سیلندر را برای عدم وجود ترک ها 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.04 صاف بودن سطح باالی بلوک سیلندر

گــر صــاف  کنیــد. ا کــرده آن را تنظیــم  گــر صــاف بــودن ســر ســیلندر از مقــدار اســتاندارد تجــاوز  ا

کنیــد. کــرد آن را عــوض  بــودن ســر ســیلندر از محــدوده مجــاز تجــاوز 

کزیمم ضخامت سایش مجاز سرسیلندرو بلوک سیلندر 0.2mm می باشد. ما

کنید. کنترل  3- سیلندر را 

کلی(: گیری  گرد و استوانه ای بود سیلندر)اندازه  a. روش محاسبه 
روش محاسبه استوانه ایی بودن	 

گیری شده در همان جهت نیمی از تفاوت قطر اندازه 

گیــری شــده A وB و Cدر  گیــری شــده در نقــاط A وB و Cدر جهــت جانبــی _ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه   اســتوانه ای بــودن در جهــت جانبــی = )حدا

جهــت جانبــی( تقســیم بــر 2

 A در جهــت محــوری _ حداقــل قطــر اندازه گیــری شــده در نقــاط  C و Bو A گیــری شــده در نقــاط کثــر قطــر انــدازه  اســتوانه ای بــودن در جهــت محــوری =) حدا

وB و C در جهــت محــوری( تقســیم بــر ۲

کنید. کثری در دو جهت با مقادیر استوانه ای بودن استاندارد سیلندر مقایسه   مقادیر حدا
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)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.01 استوانه ایی بودن سیلندر
0.008 گرد بودن سیلندر

گرد بودن روش محاسبه   •
گیری شده در همان بخش  گرد بودن نصف تفاوت قطر اندازه  خطای 

گیــری شــده در جهــت جانبــی و  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه A_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش A = )حدا
جهــت محــوری در نقطــه A( تقســیم بــر 2

گیــری شــده در جهــت  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه B_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش B = )حدا میــزان 
جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه B( تقســیم بــر 2

گیــری شــده در جهــت  گیــری شــده  در جهــت جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه C_ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه  گــرد بــودن بخــش C = )حدا میــزان 
جانبــی و جهــت محــوری در نقطــه C( تقســیم بــر 2

کنید. گرد بودن سیلندر مقایسه  گیری شده در نقاط A و B و C را با مقادیر استاندارد  کثر مقادیر اندازه  حدا

کنید. گرد بودن سیلندر را محاسبه  ب( میزان 

گیــج داخــل ســنج ســیلندر قطــر ســیلندر در نقــاط A و B و C در جهــت  بــا اســتفاده از یــک 

کنیــد. گیــری  محــوری و جانبــی را انــدازه 

گــرد بــودن نقــاط A و B وC بیشــتر از انــدازه مــورد  کــه انــدازه اســتوانه ای یــا  در صورتــی 

کنیــد. نظــر باشــد بلــوک ســیلندر را عــوض 

کنید. کنترل  4- پیستون را 

کربن قسمت باالیی پیستون را بردارید. کاردک رسوبات  الف( با استفاده از 

کربــن داخــل جــای رینــگ پیســتون را  ب( بــا اســتفاده از یــک رینــگ پیســتون رســوبات 

برداریــد.

جهت عرضی)جانبی(
جلو

جهت محوری
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کننده پیستون را بردارید. 38- نازل های خنک 

کننــده  کــرده و نــازل هــای خنــک  کننــده پیســتون را بــاز  الــف( پیــچ هــای نــازل خنــک 

ــد. ــتون را برداری پیس

که سطح باالیی بلوک سیلندر صاف باشد. کنید  کنترل   -2

کنید. الف(سطح باالیی بلوک سیلندر را تمیز 

کــش دقیــق و فیلــر، صــاف بــودن ســطخ باالیــی بلــوک ســیلندر را  ب(بــا اســتفاده از خــط 

انــدازه بگیریــد.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1- بلوک سیلندر را 

که مسیر ها دارای نشتی میباشد یا خیر.	  کنید  کنترل  کنید و  کامل تمیز  بلوک سیلندر را به طور 
که ترک نداشته باشد.	  کنید  کنترل  بلوک سیلندر و بوش سیلندر را 
کنید.	  کنترل  سطح پایینی بلوک سیلندر را برای عدم وجود ترک ها 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.04 صاف بودن سطح باالی بلوک سیلندر

گــر صــاف  کنیــد. ا کــرده آن را تنظیــم  گــر صــاف بــودن ســر ســیلندر از مقــدار اســتاندارد تجــاوز  ا

کنیــد. کــرد آن را عــوض  بــودن ســر ســیلندر از محــدوده مجــاز تجــاوز 

کزیمم ضخامت سایش مجاز سرسیلندرو بلوک سیلندر 0.2mm می باشد. ما

کنید. کنترل  3- سیلندر را 

کلی(: گیری  گرد و استوانه ای بود سیلندر)اندازه  a. روش محاسبه 
روش محاسبه استوانه ایی بودن	 

گیری شده در همان جهت نیمی از تفاوت قطر اندازه 

گیــری شــده A وB و Cدر  گیــری شــده در نقــاط A وB و Cدر جهــت جانبــی _ حداقــل قطــر انــدازه  کثــر قطــر انــدازه   اســتوانه ای بــودن در جهــت جانبــی = )حدا

جهــت جانبــی( تقســیم بــر 2

 A در جهــت محــوری _ حداقــل قطــر اندازه گیــری شــده در نقــاط  C و Bو A گیــری شــده در نقــاط کثــر قطــر انــدازه  اســتوانه ای بــودن در جهــت محــوری =) حدا

وB و C در جهــت محــوری( تقســیم بــر ۲

کنید. کثری در دو جهت با مقادیر استوانه ای بودن استاندارد سیلندر مقایسه   مقادیر حدا
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)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.2 – 0.4 رینگ نخست فاصله دهانه  رینگ 

0.6 – 0.4پیستون رینگ دوم

کنید. کنترل  6- لقی دهانه ی رینگ پیستون را 

ــیلندر  ــوک س ــی بل ــمت باالی ــتون را از قس ــگ پیس ــتون، رین ــک پیس ــتفاده از ی ــا اس الف(ب

کــه ایــن فاصلــه تقریبــا 45 میلیمتــر از بــاالی  در یــک موقعیــت قــرار دهیــد بــه صورتــی 

ســیلندر باشــد

کنید. گیری  ب( با استفاد از یک فیلر فاصله باز رینگ را اندازه 

کنید. گژپین را چک   -7

کنید. گیری  گژپین را اندازه  الف( با استفاده از یک فیلر قطر سوراخ 

کــه دهانــه رینــگ پیســتون در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یــک مجموعــه  در صورتــی 

کنیــد. جدیــد رینــگ پیســتون را جایگزیــن 

گژپیــن در محــدوده مــورد نظــر نباشــد پیســتون را تعویــض  کــه قطــر ســوراخ  در صورتــی 

کنیــد.

کنید. گیری  گژپین را اندازه  ب( با استفاده از یک میکرومتر بیرونی، قطر 

کنید. گژپین را عوض  گژپین در محدوده مورد نظر نباشد،  که قطر  در صورتی 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
Φ18+0.010 0.006+قطر سوراخ گژ پین

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
17.992-17.997 قطر گژپین
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کنید. کل سطح پیستون را تمیز  پ(با استفاده از یک فرچه و حالل 

از  فرچه سیمی برای تمیز کردن استفاده نکنید.	 

  توجه

گرفتــه اســت و در جهــت عمــود  کــه در 10 میلــی متــر پاییــن دامنــه پیســتون قــرار  کمــک یــک میکرومتــر در موقعیتــی از پیســتون  انــدازه قطــر پیســتون را بــا  ت( 

کنیــد. گیــری  گرفتــه اســت انــدازه  گژپیــن قــرار  بــر 

کــه قطــر پیســتون در دامنــه مــورد نظــر قــرار نداشــته باشــد مجموعــه پیســتون و  در صورتــی 

کنیــد. شــاتون را عــوض 

5- لقی بین رینگ پیستون و جای رینگ را کنترل کنید.

با استفاده از یک فیلر میزان لقی بین رینگ پیستون جدید و جا رینگی را کنترل کنید.

کنید. کل مجموعه شاتون و پیستون را عوض  که فاصله ی جانبی رینگ پیستون در محدوده مورد نظر نباشد  درصورتی 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
Ø 76.950 ± 0.009 قطر پیستون

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.040 – 0.085 رینگ نخست لقی جانبی رینگ 

0.075 – 0.045پیستون رینگ دوم
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)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.2 – 0.4 رینگ نخست فاصله دهانه  رینگ 

0.6 – 0.4پیستون رینگ دوم

کنید. کنترل  6- لقی دهانه ی رینگ پیستون را 

ــیلندر  ــوک س ــی بل ــمت باالی ــتون را از قس ــگ پیس ــتون، رین ــک پیس ــتفاده از ی ــا اس الف(ب

کــه ایــن فاصلــه تقریبــا 45 میلیمتــر از بــاالی  در یــک موقعیــت قــرار دهیــد بــه صورتــی 

ســیلندر باشــد

کنید. گیری  ب( با استفاد از یک فیلر فاصله باز رینگ را اندازه 

کنید. گژپین را چک   -7

کنید. گیری  گژپین را اندازه  الف( با استفاده از یک فیلر قطر سوراخ 

کــه دهانــه رینــگ پیســتون در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یــک مجموعــه  در صورتــی 

کنیــد. جدیــد رینــگ پیســتون را جایگزیــن 

گژپیــن در محــدوده مــورد نظــر نباشــد پیســتون را تعویــض  کــه قطــر ســوراخ  در صورتــی 

کنیــد.

کنید. گیری  گژپین را اندازه  ب( با استفاده از یک میکرومتر بیرونی، قطر 

کنید. گژپین را عوض  گژپین در محدوده مورد نظر نباشد،  که قطر  در صورتی 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
Φ18+0.010 0.006+قطر سوراخ گژ پین

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
17.992-17.997 قطر گژپین
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کنید. کل سطح پیستون را تمیز  پ(با استفاده از یک فرچه و حالل 

از  فرچه سیمی برای تمیز کردن استفاده نکنید.	 

  توجه

گرفتــه اســت و در جهــت عمــود  کــه در 10 میلــی متــر پاییــن دامنــه پیســتون قــرار  کمــک یــک میکرومتــر در موقعیتــی از پیســتون  انــدازه قطــر پیســتون را بــا  ت( 

کنیــد. گیــری  گرفتــه اســت انــدازه  گژپیــن قــرار  بــر 

کــه قطــر پیســتون در دامنــه مــورد نظــر قــرار نداشــته باشــد مجموعــه پیســتون و  در صورتــی 

کنیــد. شــاتون را عــوض 

5- لقی بین رینگ پیستون و جای رینگ را کنترل کنید.

با استفاده از یک فیلر میزان لقی بین رینگ پیستون جدید و جا رینگی را کنترل کنید.

کنید. کل مجموعه شاتون و پیستون را عوض  که فاصله ی جانبی رینگ پیستون در محدوده مورد نظر نباشد  درصورتی 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
Ø 76.950 ± 0.009 قطر پیستون

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.040 – 0.085 رینگ نخست لقی جانبی رینگ 

0.075 – 0.045پیستون رینگ دوم
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)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.075 – 0.023 لقی شعاعی میل لنگ

)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.04 هم محوری میل لنگ

)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.265 – 0.070 لقی محوری میل لنگ

کنیــد و در صــورت لــزوم میــل لنــگ را تعویــض  کــه لقــی شــعاعی میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یاتاقــان هــای اصلــی جدیــدی را نصــب  در صورتــی 
کنیــد.

کنید. که هم محوری میل لنگ در محدوده مجاز نیست آن را عوض  در صورتی 

کنید. کنترل  10- لقی محوری میل لنگ را 

کنید. الف( شفت اصلی میل لنگ و یاتاقان های اصلی را تمیز 

گیــج  گیــری پهنــای پالســتی  ت(درب یاتاقــان اصلــی را برداریــد از فیلــر بــرای انــدازه 

کنیــد. فشــرده شــده اســتفاده 

کنید. لقی شعاعی میل لنگ را یادداشت 

تعویض یاتاقانها باید به صورت جفت انجام شود. 	 

  توجه

ب( بلوک یاتاقان ها را نصب کرده و با پیچ های  درب یاتاقان اصلی را سفت کنید.

پ( میل لنگ را به سمت جلو و عقب هل داده و مقدار ساعت اندازه گیر را بخوانید.

گر لقی محوری میل لنگ در محدود مجاز نیست، بغل یاتاقان ها را عوض کنید. ا

هم محور بودن میل لنگ را کنترل کنید.  -11

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  الــف( میــل لنــگ را بــر روی تســتر بســته و آن را بــه صورتــی 

اســت صــاف نماییــد.

کثری آن را روی ســاعت اندازه  ب( میــل لنــگ را بــه صورتــی آهســته چرخانده و انــدازه حدا

گیــر بخوانیــد. عــدد ســاعت انــدازه گیــر تقســیم بــر دو انــدازه هم محــوری میل لنگ اســت.
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کنید. 8- قطر شفت اصلی میل لنگ را چک 
گــردش  الــف( قطــر شــفت اصلــی را بــا یــک میکرومتــر خارجــی انــدازه بگیریــد و بــار دیگــر بــا 

کنیــد. گیــری  میــل لنــگ بــه انــدازه 90 انــدازه 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
49.979-50.000 قطر شفت اصلی میل لنگ

کــرده و لقــی شــعاعی میــل  کــه قطــر شــفت اصلــی میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یاتاقــان هــای اصلــی را بــا یاتاقــان هــای جدیــد جایگزیــن  در صورتــی 
کنیــد. لنــگ را چــک 

کنید. که اندازه شعاعی یاتاقان اصلی در محدوده مورد نظر همچنان پس از جابه جایی نبود میل لنگ را تعویض  در صورتی 
کنید.)ناحیه محاسبه شده در تصویر نشان داده شده است.( گیری شده محاسبه  گردی و استوانه ایی بودن میل لنگ را با مقدار اندازه  ب( میزان 

گیری های معمول(: گرد بودن و یا استوانه ای بودن )برای اندازه  روش محاسبه 
کثری می باشد.	  گردی، نصف تفاوت اندازه های حداقلی و حدا کنید و میزان  گیری  گیری شده را در همان موقعیت دوباره اندازه  قطر اندازه 

کثری - قطر حداقلی( تقسیم بر 2 گردی = )قطر حدا
کنیــد تــا چهــار مقــدار  گیــری  گانــه انــدازه  کــه نشــان داده شــده اســت، قطــر را دوبــار در جهــات مختلــف و در دو موقعیــت مختلــف بــه طــور جدا همانگونــه   •

گیــری شــده مــی باشــد. ــدازه  ــر چهــار مقــدار ان ــر مقادی کث ــودن نصــف اختــالف بیــن و حداقــل و حدا ــد. اســتوانه ایــی ب ــه دســت آی ب
کثری - قطر حداقلی( تقسیم بر 2 استوانه ای بودن = )قطر حدا

استاندارد آیتم اندازه گیری
0.007 استوانه ای شکل بودن شفت اصلی میل لنگ

0 - 0.008 گردی

گــردی و اســتوانه ایــی بــودن  شــفت اصلــی در محــدوده مجــاز نبــود، میــل لنــگ  گــر میــزان  ا

کنیــد. را عــوض 

کنید. کنترل  9- لقی شعاعی میل لنگ را 

کنید. کرده و یاتاقان را نیز تمیز  الف( شفت اصلی میل لنگ را تمیز 

کــه  گیــج )1( بــر روی شــفت اصلــی میــل لنــگ قــرار داده و آن را مــوازی بــا محــور اصلــی میــل لنــگ نمــوده و تــا آنجایــی  کنیــد. پالســتی  ب( میــل لنــگ را نصــب 

گیــج را بــا عــرض یاتاقــان یکســان در نظــر بگیریــد. میتوانیــد طــول پالســتیک 

گشتاور خاصی برسد. کرده و با پیچ های  درب یاتاقان های اصلی آن را سفت نموده تا به اندازه  پ( بلوک یاتاقان ها را نصب 
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)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.075 – 0.023 لقی شعاعی میل لنگ

)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.04 هم محوری میل لنگ

)mm(استاندارد مورد اندازه گیری
0.265 – 0.070 لقی محوری میل لنگ

کنیــد و در صــورت لــزوم میــل لنــگ را تعویــض  کــه لقــی شــعاعی میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یاتاقــان هــای اصلــی جدیــدی را نصــب  در صورتــی 
کنیــد.

کنید. که هم محوری میل لنگ در محدوده مجاز نیست آن را عوض  در صورتی 

کنید. کنترل  10- لقی محوری میل لنگ را 

کنید. الف( شفت اصلی میل لنگ و یاتاقان های اصلی را تمیز 

گیــج  گیــری پهنــای پالســتی  ت(درب یاتاقــان اصلــی را برداریــد از فیلــر بــرای انــدازه 

کنیــد. فشــرده شــده اســتفاده 

کنید. لقی شعاعی میل لنگ را یادداشت 

تعویض یاتاقانها باید به صورت جفت انجام شود. 	 

  توجه

ب( بلوک یاتاقان ها را نصب کرده و با پیچ های  درب یاتاقان اصلی را سفت کنید.

پ( میل لنگ را به سمت جلو و عقب هل داده و مقدار ساعت اندازه گیر را بخوانید.

گر لقی محوری میل لنگ در محدود مجاز نیست، بغل یاتاقان ها را عوض کنید. ا

هم محور بودن میل لنگ را کنترل کنید.  -11

کــه در تصویــر نشــان داده شــده  الــف( میــل لنــگ را بــر روی تســتر بســته و آن را بــه صورتــی 

اســت صــاف نماییــد.

کثری آن را روی ســاعت اندازه  ب( میــل لنــگ را بــه صورتــی آهســته چرخانده و انــدازه حدا

گیــر بخوانیــد. عــدد ســاعت انــدازه گیــر تقســیم بــر دو انــدازه هم محــوری میل لنگ اســت.
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کنید. 8- قطر شفت اصلی میل لنگ را چک 
گــردش  الــف( قطــر شــفت اصلــی را بــا یــک میکرومتــر خارجــی انــدازه بگیریــد و بــار دیگــر بــا 

کنیــد. گیــری  میــل لنــگ بــه انــدازه 90 انــدازه 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
49.979-50.000 قطر شفت اصلی میل لنگ

کــرده و لقــی شــعاعی میــل  کــه قطــر شــفت اصلــی میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر نباشــد یاتاقــان هــای اصلــی را بــا یاتاقــان هــای جدیــد جایگزیــن  در صورتــی 
کنیــد. لنــگ را چــک 

کنید. که اندازه شعاعی یاتاقان اصلی در محدوده مورد نظر همچنان پس از جابه جایی نبود میل لنگ را تعویض  در صورتی 
کنید.)ناحیه محاسبه شده در تصویر نشان داده شده است.( گیری شده محاسبه  گردی و استوانه ایی بودن میل لنگ را با مقدار اندازه  ب( میزان 

گیری های معمول(: گرد بودن و یا استوانه ای بودن )برای اندازه  روش محاسبه 
کثری می باشد.	  گردی، نصف تفاوت اندازه های حداقلی و حدا کنید و میزان  گیری  گیری شده را در همان موقعیت دوباره اندازه  قطر اندازه 

کثری - قطر حداقلی( تقسیم بر 2 گردی = )قطر حدا
کنیــد تــا چهــار مقــدار  گیــری  گانــه انــدازه  کــه نشــان داده شــده اســت، قطــر را دوبــار در جهــات مختلــف و در دو موقعیــت مختلــف بــه طــور جدا همانگونــه   •

گیــری شــده مــی باشــد. ــدازه  ــر چهــار مقــدار ان ــر مقادی کث ــودن نصــف اختــالف بیــن و حداقــل و حدا ــد. اســتوانه ایــی ب ــه دســت آی ب
کثری - قطر حداقلی( تقسیم بر 2 استوانه ای بودن = )قطر حدا

استاندارد آیتم اندازه گیری
0.007 استوانه ای شکل بودن شفت اصلی میل لنگ

0 - 0.008 گردی

گــردی و اســتوانه ایــی بــودن  شــفت اصلــی در محــدوده مجــاز نبــود، میــل لنــگ  گــر میــزان  ا

کنیــد. را عــوض 

کنید. کنترل  9- لقی شعاعی میل لنگ را 

کنید. کرده و یاتاقان را نیز تمیز  الف( شفت اصلی میل لنگ را تمیز 

کــه  گیــج )1( بــر روی شــفت اصلــی میــل لنــگ قــرار داده و آن را مــوازی بــا محــور اصلــی میــل لنــگ نمــوده و تــا آنجایــی  کنیــد. پالســتی  ب( میــل لنــگ را نصــب 

گیــج را بــا عــرض یاتاقــان یکســان در نظــر بگیریــد. میتوانیــد طــول پالســتیک 

گشتاور خاصی برسد. کرده و با پیچ های  درب یاتاقان های اصلی آن را سفت نموده تا به اندازه  پ( بلوک یاتاقان ها را نصب 
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ت(درب یاتاقان های متحرک را بردارید.

گیــج مقــدار پهنــای بخــش فشــرده شــده پالســتی  کــش پالســتی  ــا اســتفاده از خــط  ج( ب

کنید)مطابــق تصویــر( گیــری و ثبــت  ــدازه  گیــج را ان

گــر لقــی محــوری شــاتون در محــدوده مشــخص شــده نبــود مجموعه شــاتون و پیســتون  ا

کنید. را عــوض 

کنیــد. و در صــورت لــزوم میــل  کــه لقــی شــعاعی یاتاقــان متحــرک میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــت یاتاقــان متحــرک میــل لنــگ را تعویــض  در صورتــی 

کنیــد. لنــگ را تعویــض 

کنید. کنترل  14- لقی محوری شاتون را 

گشتاور مشخص شده برسد. کنید تا به  گذاشته و پیچ های درب یاتاقان را سفت  الف( درب یاتاقان متحرک را 

که میله آن به لبه ی درب یاتاقان در تماس باشد کنید  گیر)2( را طوری نصب  ب( ساعت اندازه 

کنید. گیر را روی صفر تنظیم  پ( ساعت اندازه 

که میل لنگ به جلو وعقب حرکت نکند( و اندازه ساعت را بخوانید. کشیده )مراقب باشید  ت( درب یاتقان متحرک را به جلو و عقب 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.026 – 0.075 لقی شعاعی یاتاقان متحرک میل لنگ

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.15 – 0.40 لقی محوری شاتون 
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کنید. کنترل  12- قطر شفت متحرک میل لنگ را 

ــگ را  ــل لن ــرک می ــفت متح ــر ش ــدازه قط ــی ان ــر خارج ــک میکرومت ــتفاده از ی ــا اس ــف( ب ال

کنیــد. چــک 

استاندارد ابزار اندازه گیری
Φ47.9 0 0.016-قطر شفت متحرک

کنیــد و لقــی شــعاعی شــفت متحــرک میــل  کــه قطــر شــفت متحــرک میــل لنــگ در محــدوده مجــاز قــرار نداشــت یاتاقــان هــای متحــرک را تعویــض  در صورتــی 

کنیــد. کنتــرل  لنــگ را 

کنید. که لقی شعاعی یاتاقان متحرک هنوز با میزان مشخص شده پس از جایگزینی مطابقت نداشت میل لنگ را تعویض  در صورتی 

کنید. کنترل  لقی شعاعی یاتاقان متحرک میل لنگ را   -13

کنید. الف( شفت ها و یاتاقان های متحرک میل لنگ را تمیز 

کــه در تصویــر  گیــج را روی شــفت متحــرک میــل لنــگ بــه صورتــی  ب( یــک پالســتی 

نشــان داده قــرار دهیــد.

کنید. گشتاورخاصی سفت  کننده درب یاتاقان متحرک را به اندازه  کرده و پیچ های محکم  پ( درب یاتاقان های متحرک را نصب 

در طی مراحل نصب میل لنگ را نچرخانید.	 

  توجه
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ت(درب یاتاقان های متحرک را بردارید.

گیــج مقــدار پهنــای بخــش فشــرده شــده پالســتی  کــش پالســتی  ــا اســتفاده از خــط  ج( ب

کنید)مطابــق تصویــر( گیــری و ثبــت  ــدازه  گیــج را ان

گــر لقــی محــوری شــاتون در محــدوده مشــخص شــده نبــود مجموعه شــاتون و پیســتون  ا

کنید. را عــوض 

کنیــد. و در صــورت لــزوم میــل  کــه لقــی شــعاعی یاتاقــان متحــرک میــل لنــگ در محــدوده مــورد نظــر قــرار نداشــت یاتاقــان متحــرک میــل لنــگ را تعویــض  در صورتــی 

کنیــد. لنــگ را تعویــض 

کنید. کنترل  14- لقی محوری شاتون را 

گشتاور مشخص شده برسد. کنید تا به  گذاشته و پیچ های درب یاتاقان را سفت  الف( درب یاتاقان متحرک را 

که میله آن به لبه ی درب یاتاقان در تماس باشد کنید  گیر)2( را طوری نصب  ب( ساعت اندازه 

کنید. گیر را روی صفر تنظیم  پ( ساعت اندازه 

که میل لنگ به جلو وعقب حرکت نکند( و اندازه ساعت را بخوانید. کشیده )مراقب باشید  ت( درب یاتقان متحرک را به جلو و عقب 

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.026 – 0.075 لقی شعاعی یاتاقان متحرک میل لنگ

)mm(استاندارد آیتم اندازه گیری
0.15 – 0.40 لقی محوری شاتون 
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کنید. کنترل  12- قطر شفت متحرک میل لنگ را 

ــگ را  ــل لن ــرک می ــفت متح ــر ش ــدازه قط ــی ان ــر خارج ــک میکرومت ــتفاده از ی ــا اس ــف( ب ال

کنیــد. چــک 

استاندارد ابزار اندازه گیری
Φ47.9 0 0.016-قطر شفت متحرک

کنیــد و لقــی شــعاعی شــفت متحــرک میــل  کــه قطــر شــفت متحــرک میــل لنــگ در محــدوده مجــاز قــرار نداشــت یاتاقــان هــای متحــرک را تعویــض  در صورتــی 

کنیــد. کنتــرل  لنــگ را 

کنید. که لقی شعاعی یاتاقان متحرک هنوز با میزان مشخص شده پس از جایگزینی مطابقت نداشت میل لنگ را تعویض  در صورتی 

کنید. کنترل  لقی شعاعی یاتاقان متحرک میل لنگ را   -13

کنید. الف( شفت ها و یاتاقان های متحرک میل لنگ را تمیز 

کــه در تصویــر  گیــج را روی شــفت متحــرک میــل لنــگ بــه صورتــی  ب( یــک پالســتی 

نشــان داده قــرار دهیــد.

کنید. گشتاورخاصی سفت  کننده درب یاتاقان متحرک را به اندازه  کرده و پیچ های محکم  پ( درب یاتاقان های متحرک را نصب 

در طی مراحل نصب میل لنگ را نچرخانید.	 
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2. انتخاب یاتاقان پایینی متحرک
ــان  ــگ نش ــل لن ــوی می ــی جل ــمت انتهای ــادل اول قس ــه تع ــروی وزن ــه ب ک ــدادی  الف(اع
داده مــی شــود ماننــد 1221 روی وزنــه تعــادل نخســت در انتهــای جلویــی میــل لنــگ 
ع یاتاقــان پایینــی  کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت، رقــم نخســت 1 در نــو همانطــور 
ع یاتاقــان پایینــی شــاتون  شــاتون ســیلندر 1 اســت و بنابرایــن رقــم چهــارم 1 بــرای نــو

ســیلندر 4 اســت.

3. احتیاط در خصوص مجموعه یاتاقان متحرک 
الف( یاتاقان باالیی و پایینی شاتون بدون شیار های روغنی معمول می باشند ولی یکی از  یاتاقان شاتون دارای روغن سوراخ می باشد.

که از یک مجموعه یاتاقان متحرک استفاده شود تا با خصوصیات موتور انطباق داشته باشد. ب( الزم است 
پ( روغــن موتــور بــه ســطح درونــی یاتاقــان متحــرک قبــل از نصــب بمالیــد. قســمت پشــت یاتاقــان بایســتی تمیــز بــوده و بــدون روغــن و یــا مــاده خارجــی قبــل 

از نصــب باشــد.

استاندارد عناوین اندازه گیری
۱ قرمز یاتاقان پائینی متحرک
۲ آبی

بستن
کننده پیستون را ببندید. 1- نازل های خنک 

کننده  کننده پیستون را ببندید و پیچ های  نازل خنک  الف( نازل های خنک 
کنید. پیستون را سفت 

کنید. ب(پوسته های بلبرینگ اصلی میل لنگ را نصب 
)۲۰ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 2-یاتاقان های ثابت میل لنگ را نصب 

الیه ای از روغن موتور به سطح داخلی یاتاقان ها قبل از نصب بمالید.	 

  توجه
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انتخاب یاتاقان
انتخاب یاتاقان / ثابت

انتخاب یاتاقان متحرک

1. انتخاب یاتاقان ثابت باالیی میل لنگ
کــه در تصویرنشــان   )BBBBA(نشــانه هــای حرفــی بــروی بلــوک ســیلندرمانند )الــف
داده شــده اســت از چــپ بــه راســت یــک نشــانه بــرای یاتاقــان ثابــت باالیــی میــل لنــگ 
ع باالیــی یاتاقــان میــل لنــگ و بــه همیــن ترتیــب تــا  مــی باشــد.حرف نخســت B بــرای نــو
ع یاتاقــان باالیــی پنجــم یاتاقــان ثابــت میــل لنــگ مــی باشــد. حــرف پنجــم A بــرای نــو

2. انتخاب یاتاقان پایینی ثابت میل لنگ

کننــده نخســت در قســمت انتهایــی  الف(عالمــت هــای موجــود نســبت بــه متعــادل 

کننــده نخســت  کــه متعــادل   BBBBA جلــوی میــل لنــگ میــل مــی باشــد. ماننــد حــروف

 B کــه در تصویــر نشــان دده شــده اســت حــرف نخســت در انتهــای جلویــی میــل لنــگ 

ع پائینــی پنجــم یاتاقــان اصلــی میــل لنــگ مــی باشــد. بــرای نــو

1. انتخاب یاتاقان باالیی متحرک
الــف( یاتاقــان هــای باالیــی متحــرک بــه دو دســته قرمــز و آبــی تقســیم شــده انــد )بــا 
توجــه بــه عالئــم روی شــاتون(. یاتاقــان هــا را مطابــق بــا عالئــم حــک شــده روی شــاتون 

کنیــد. انتخــاب 
کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت . در میــان عبــارت “ 130523A” روی  بــه طــوری 

شــاتون “A” نشــانگر یاتاقــان قرمز باشــد.

3. احتیاط برای مجموعه یاتاقان اصلی میل لنگ
گــردد. ولــی پوســته پائینــی  الــف(  یاتاقانثابــت باالیــی حــاوی ســوراخ روغــن و شــیار مــی باشــد و ســوراخ روغــن بایــد بــا مجــرای روغــن روی بلــوک ســیلندر تنظیــم 

یاتاقــان ثابــت ســوراخ روغــن نــدارد.
کامال تمیز و عاری از روغن و مواد خارجی باشد. ب( الیه ای از روغن موتور را به سطح داخل یاتاقان قبل از نصب بمالید. پشت یاتاقان ها باید 

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان ثابت باالیی
B آبی

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان ثابت پایینی
B آبی

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان باالیی محرک
B آبی
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2. انتخاب یاتاقان پایینی متحرک
ــان  ــگ نش ــل لن ــوی می ــی جل ــمت انتهای ــادل اول قس ــه تع ــروی وزن ــه ب ک ــدادی  الف(اع
داده مــی شــود ماننــد 1221 روی وزنــه تعــادل نخســت در انتهــای جلویــی میــل لنــگ 
ع یاتاقــان پایینــی  کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت، رقــم نخســت 1 در نــو همانطــور 
ع یاتاقــان پایینــی شــاتون  شــاتون ســیلندر 1 اســت و بنابرایــن رقــم چهــارم 1 بــرای نــو

ســیلندر 4 اســت.

3. احتیاط در خصوص مجموعه یاتاقان متحرک 
الف( یاتاقان باالیی و پایینی شاتون بدون شیار های روغنی معمول می باشند ولی یکی از  یاتاقان شاتون دارای روغن سوراخ می باشد.

که از یک مجموعه یاتاقان متحرک استفاده شود تا با خصوصیات موتور انطباق داشته باشد. ب( الزم است 
پ( روغــن موتــور بــه ســطح درونــی یاتاقــان متحــرک قبــل از نصــب بمالیــد. قســمت پشــت یاتاقــان بایســتی تمیــز بــوده و بــدون روغــن و یــا مــاده خارجــی قبــل 

از نصــب باشــد.

استاندارد عناوین اندازه گیری
۱ قرمز یاتاقان پائینی متحرک
۲ آبی

بستن
کننده پیستون را ببندید. 1- نازل های خنک 

کننده  کننده پیستون را ببندید و پیچ های  نازل خنک  الف( نازل های خنک 
کنید. پیستون را سفت 

کنید. ب(پوسته های بلبرینگ اصلی میل لنگ را نصب 
)۲۰ + ۳ N.m :کردن )گشتاور سفت 

کنید. 2-یاتاقان های ثابت میل لنگ را نصب 

الیه ای از روغن موتور به سطح داخلی یاتاقان ها قبل از نصب بمالید.	 
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انتخاب یاتاقان
انتخاب یاتاقان / ثابت

انتخاب یاتاقان متحرک

1. انتخاب یاتاقان ثابت باالیی میل لنگ
کــه در تصویرنشــان   )BBBBA(نشــانه هــای حرفــی بــروی بلــوک ســیلندرمانند )الــف
داده شــده اســت از چــپ بــه راســت یــک نشــانه بــرای یاتاقــان ثابــت باالیــی میــل لنــگ 
ع باالیــی یاتاقــان میــل لنــگ و بــه همیــن ترتیــب تــا  مــی باشــد.حرف نخســت B بــرای نــو
ع یاتاقــان باالیــی پنجــم یاتاقــان ثابــت میــل لنــگ مــی باشــد. حــرف پنجــم A بــرای نــو

2. انتخاب یاتاقان پایینی ثابت میل لنگ

کننــده نخســت در قســمت انتهایــی  الف(عالمــت هــای موجــود نســبت بــه متعــادل 

کننــده نخســت  کــه متعــادل   BBBBA جلــوی میــل لنــگ میــل مــی باشــد. ماننــد حــروف

 B کــه در تصویــر نشــان دده شــده اســت حــرف نخســت در انتهــای جلویــی میــل لنــگ 

ع پائینــی پنجــم یاتاقــان اصلــی میــل لنــگ مــی باشــد. بــرای نــو

1. انتخاب یاتاقان باالیی متحرک
الــف( یاتاقــان هــای باالیــی متحــرک بــه دو دســته قرمــز و آبــی تقســیم شــده انــد )بــا 
توجــه بــه عالئــم روی شــاتون(. یاتاقــان هــا را مطابــق بــا عالئــم حــک شــده روی شــاتون 

کنیــد. انتخــاب 
کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت . در میــان عبــارت “ 130523A” روی  بــه طــوری 

شــاتون “A” نشــانگر یاتاقــان قرمز باشــد.

3. احتیاط برای مجموعه یاتاقان اصلی میل لنگ
گــردد. ولــی پوســته پائینــی  الــف(  یاتاقانثابــت باالیــی حــاوی ســوراخ روغــن و شــیار مــی باشــد و ســوراخ روغــن بایــد بــا مجــرای روغــن روی بلــوک ســیلندر تنظیــم 

یاتاقــان ثابــت ســوراخ روغــن نــدارد.
کامال تمیز و عاری از روغن و مواد خارجی باشد. ب( الیه ای از روغن موتور را به سطح داخل یاتاقان قبل از نصب بمالید. پشت یاتاقان ها باید 

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان ثابت باالیی
B آبی

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان ثابت پایینی
B آبی

استاندارد عناوین اندازه گیری
A قرمز یاتاقان باالیی محرک
B آبی
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کــرده تــا خــار فنــری پیســتون جدیــد را در محــل  الــف( از یــک پیــچ گوشــتی کوچــک اســتفاده 

خــود نصــب کنیــد.

نکته: 

ــه  ــا ب ــوده و دقیق ــب ب ــن مناس گژپی ــری  ــار فن ــی خ ــی انتهای ــه هوای ــه فاصل ک ــد  گردی ــن  مطمئ

ــژن پیــن مــی باشــد. گ ــر  ــدازه ســوراخ تعمی ان

کنید. 5- پیستون  و  شاتون  را مونتاژ 

گژن پین و سطح داخلی سوراخ پیستون قبل از نصب بزنید.	  الیه ای از روغن موتور تمیز را به سطح خارجی 

هنگام مالیدن چسب آب بندی، آن را به یاتاقان ها نمالید.	 

چسب آب بندی نباید ضخیم باشد تا از وارد شدن در ناحیه نصب یاتاقان میل لنگ بدلیل فشردگی جلوگیری شود.	 

  توجه

  توجه

ــر  ــه در تصوی ک ــی  ــه صورت ــا را ب ــان ه ــم یاتاق ــچ  فری ــداد 10 پی ــت تع ــور یکنواخ ــه ط ت( ب

)۲۰ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  نشــان داده شــده اســت ســفت 

ب( میل لنگ را به دقت بروی بلوک سیلندر قرار دهید.

پ( پیــچ هــای درب یاتاقــان ثابــت میــل لنــگ را نصــب نماییــد و ســپس ایــن 10 پیــچ را 

کــردن :  کنید.)گشــتاور ســفت  کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت ســفت  بــه صورتــی 

کنیــد.( مرحلــه اول: N.m ۵ + ۴۵ســفت شــده: مرحلــه دوم: °۱۰ ±°۱۸۰ دوبــاره ســفت 
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که با پیکان نشان داده  الف( به دقت پوسته باالیی یاتاقان ثابت میل لنگ)1( در جهتی 
گردد. کنید و خار آن باید با بلوک سیلندر تنظیم  شده است نصب 

سوراخ مسیر روغن)۲( روی یاتاقان باالیی ثابت میل لنگ باید با مسیر سوراخ روی بلوک 
سیلندر پس از نصب منطبق باشد.

کنید. 4- میل لنگ را نصب 

الف( قبل از نصب چسب آب بندی به فریم یاتاقان ها بزنید.

کنیــد، دو شــیار در یــک طــرف بغــل یاتاقانــی)1(  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  ج( همانطــور 

میــل لنگ)ســطح خارجــی( در حالیکــه طــرف دیگــر بــدون شــیار بــوده و بــا دیــواره داخلــی 

بلــوک ســیلندر در تمــاس مــی باشــد.

3- بغل یاتاقان ها را ببندید.

کنید. کنید و به همین طریق دیواره داخلی بلوک سیلندر را قبل از نصب تمیز  الف( بغل یاتاقان های میل لنگ را تمیز 

کمی روغن موتور را به بغل یاتاقان ها بمالید. ب( 

که در جلو و عقب سطح اعمال نیروی محوری به ترتیب نصب شده اند.)در هر طرف یاتاقان سوم( پ( 2 بغل یاتاقانی روی سیلندر وجود دارد 

کنید. ب( یاتاقان پایینی ثابت میل لنگ را به همان طریق نصب 
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کــرده تــا خــار فنــری پیســتون جدیــد را در محــل  الــف( از یــک پیــچ گوشــتی کوچــک اســتفاده 

خــود نصــب کنیــد.

نکته: 

ــه  ــا ب ــوده و دقیق ــب ب ــن مناس گژپی ــری  ــار فن ــی خ ــی انتهای ــه هوای ــه فاصل ک ــد  گردی ــن  مطمئ

ــژن پیــن مــی باشــد. گ ــر  ــدازه ســوراخ تعمی ان

کنید. 5- پیستون  و  شاتون  را مونتاژ 

گژن پین و سطح داخلی سوراخ پیستون قبل از نصب بزنید.	  الیه ای از روغن موتور تمیز را به سطح خارجی 

هنگام مالیدن چسب آب بندی، آن را به یاتاقان ها نمالید.	 

چسب آب بندی نباید ضخیم باشد تا از وارد شدن در ناحیه نصب یاتاقان میل لنگ بدلیل فشردگی جلوگیری شود.	 

  توجه

  توجه

ــر  ــه در تصوی ک ــی  ــه صورت ــا را ب ــان ه ــم یاتاق ــچ  فری ــداد 10 پی ــت تع ــور یکنواخ ــه ط ت( ب

)۲۰ + ۳ N.m :کــردن کنید.)گشــتاور ســفت  نشــان داده شــده اســت ســفت 

ب( میل لنگ را به دقت بروی بلوک سیلندر قرار دهید.

پ( پیــچ هــای درب یاتاقــان ثابــت میــل لنــگ را نصــب نماییــد و ســپس ایــن 10 پیــچ را 

کــردن :  کنید.)گشــتاور ســفت  کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت ســفت  بــه صورتــی 

کنیــد.( مرحلــه اول: N.m ۵ + ۴۵ســفت شــده: مرحلــه دوم: °۱۰ ±°۱۸۰ دوبــاره ســفت 
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که با پیکان نشان داده  الف( به دقت پوسته باالیی یاتاقان ثابت میل لنگ)1( در جهتی 
گردد. کنید و خار آن باید با بلوک سیلندر تنظیم  شده است نصب 

سوراخ مسیر روغن)۲( روی یاتاقان باالیی ثابت میل لنگ باید با مسیر سوراخ روی بلوک 
سیلندر پس از نصب منطبق باشد.

کنید. 4- میل لنگ را نصب 

الف( قبل از نصب چسب آب بندی به فریم یاتاقان ها بزنید.

کنیــد، دو شــیار در یــک طــرف بغــل یاتاقانــی)1(  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  ج( همانطــور 

میــل لنگ)ســطح خارجــی( در حالیکــه طــرف دیگــر بــدون شــیار بــوده و بــا دیــواره داخلــی 

بلــوک ســیلندر در تمــاس مــی باشــد.

3- بغل یاتاقان ها را ببندید.

کنید. کنید و به همین طریق دیواره داخلی بلوک سیلندر را قبل از نصب تمیز  الف( بغل یاتاقان های میل لنگ را تمیز 

کمی روغن موتور را به بغل یاتاقان ها بمالید. ب( 

که در جلو و عقب سطح اعمال نیروی محوری به ترتیب نصب شده اند.)در هر طرف یاتاقان سوم( پ( 2 بغل یاتاقانی روی سیلندر وجود دارد 

کنید. ب( یاتاقان پایینی ثابت میل لنگ را به همان طریق نصب 
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به عالئم جلوی روی پیستون که باید به سمت تسمه تایم باشند هنگام نصب توجه کنید. مراقب باشید برعکس نشود.	 

از یک پوشش روغن موتور در سطح داخلی یاتاقان متحرک قبل از بستن استفاد کنید.	 

پشت پوسته یاتاقان می بایستی از هرگونه ماده خارجی و یا روغنی در طی مونتاژکردن عاری باشد.	 

  توجه

  توجه

کنید. 8- مجموعه شاتون و پیستون را نصب 

الف( میل لنگ را بچرخانید تا سیلندر های 1 و 4 به نقطه مرگ باال برسند.

ب( پوششی از روغن موتور به سطح پیستون و یواره ی داخلی سیلندر بزنید.

کنیــد مجموعــه پیســتون و شــاتون را بــا ابــزار  کــه در تصویــر مشــاهده مــی  پ( همانگونــه 

کنیــد. کننــده پیســتون )1( در ســیلندر نصــب  نصــب 

کنیــد. خــار یاتاقــان را  ب( بــه دقــت یاتاقــان پایینــی متحــرک)1( در جهــت پیــکان نصــب 

کنیــد. بــا جــا خــار روی درب یاتاقــان منطبــق 

الــف( بــه دقــت یاتاقــان باالیــی متحــرک )1( را در جهــت نشــان داده شــده بــا پیــکان 

نصــب نماییــد. خــار روی یاتاقــان باالیــی متحــرک را بــا جــا خــار روی شــاتون منطبــق 

کنیــد.

کنید. 7- پوسته های یاتاقان های متحرک را نصب 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۹1

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

گــژن پیــن  کــه  کنیــد  کنتــرل  کنیــد و  گــژن پیــن در ســمت دیگــر را نصــب  ت( خــار فنــری 

کنــد. بــه راحتــی پــس از نصــب دوران مــی 

نکته:

گــژن پیــن مناســب بــوده و دقیقــا بــه  کــه فاصلــه دورانــی انتهایــی خــار فنــری  مطمئــن شــوید 

گــژن پیــن مــی باشــد. انــدازه ســوراخ تعمیــر 

ب( به تدریج پیستون ها را حرارت داده تا به دمای 80 - 90 درجه سانتیگراد برسند.

گــژن پیــن را بــه ســمت  داخــل فشــار  کنیــد و  پ( عالئــم جلــوی پیســتون و شــاتون را تنظیــم 

گــژن پیــن بــه ســوراخ خــار فنــری ممــاس شــود. کــه  دهیــد تــا زمانــی 

6- رینگ های پیستون را نصب کنید.

کــه ســمتی از  کنیــد  کمــی روغــن موتــور را بــه رینــگ و جارینگــی بمالید.توجــه  الــف( مقــدار 

کــه روی آن هــا عبارتــی نوشــته شــده اســت بایــد  کمپرســی اول )1( و دوم )2(  رینــگ هــای 

بــه ســمت بــاال باشــد.

ب( رینــگ روغــن نــوار فــوالدی آلیــاژی اســت کــه از رینــگ باالیی)3( ، پایینی )5(  تشــکیل 

شــده اســت. در زمــان بســتن رینگ هــای روغــن نخســت رینــگ فنــری را در شــیار رینــگ 

کــرده و ســپس 2 لبــه دیگــر را بــا زاویــه 90 درجــه از دهانــه رینــگ فنــری نصــب  نصــب 

کنیــد. ســپس  می کنیــد و زاویــه بیــن دهانــه رینــگ  باالیــی و پایینــی را 180 درجــه  تنظیــم 

ــه بیــن 2  ــم زاوی کمپــرس اول را در انتهــا مــی بندی کمپــرس دوم را بســته و رینــگ  رینــگ 

کمپرســی 120 از دهانــه رینــگ باالیــی باشــد. رینــگ پیســتون مــی بایســتی در شــیار  رینــگ 

کنــد. رینــگ بــدون هیــچ مشــکلی دوران 

کــه در بــاال ذکــر شــده  کــه دهانــه رینــگ مــی بایســتی مشــابه چیــزی  پ( رینــگ پیســتون را چندیــن بــار پــس از روغنــکاری موتــور بچرخانیــد و توجــه داشــته باشــید 

کنیــد. کاموایــی تمیــز  کــرده و ســیلندر را بــا یــک پارچــه غیــر  باشد.شــفت متحــرک میــل لنــگ را تمیــز 
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به عالئم جلوی روی پیستون که باید به سمت تسمه تایم باشند هنگام نصب توجه کنید. مراقب باشید برعکس نشود.	 
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  توجه

  توجه
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کنید. 7- پوسته های یاتاقان های متحرک را نصب 
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آشنایی ................................4۷۱
ــی ...............................۴۷۱ معرف
استانداردها.......................... ۴۷۲
ــزار .................................۴۷۳ اب
مدار سیستم سوخت رسانی...........۴۷۴
ــی..........................۴۷۵ ــه برق نقش
عیب یابــی .............................4۷۷
جدول ایــرادات.......................۴۷۷
آزاد کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی...۴۷۸
تســت فشار سیستم سوخت رســانی.....۴۷۹
ســرویس و نگهــداری...................4۸۱
فیلتــر بنزیــن......................۴۸۱
کــردن..........................۴۸۱ باز 
کــردن......................۴۸۲ نصــب 
پمپ بنزیــن......................۴۸۳
بررســی روی خــودرو...............۴۸۳
کردن..........................۴۸۴ باز 
بســتن............................ ۴۸۶
ک..................۴۸۷ لوله ورودی با
کــردن.........................۴۸۷ بــاز 
بســتن ............................۴۸۸
ک .............................۴۸۹ با
کردن..........................۴۸۹ باز 
ک.................۴۹۳ ــا ــزای روی ب اج
کــردن......................۴۹۳ نصــب 
ریــل انژکتــور......................۴۹۴
کردن..........................۴۹۴ باز 
بازدید و بررســی....................۴۹۵
ــتن ............................۴۹۵ بس
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کردن می باشد. 10- سایر مراحل مونتاژ به ترتیب عکس  مراحل باز 

کمی روغن موتور را به شاتون، درب یاتاقان متحرک و سطح رزوه ها بزنید.	  مقدار 

  توجه

الــف( بــه درســتی درب یاتاقــان متحــرک را نصــب کنیــد و پیــچ هــای درب یاتاقــان متحرک 

را بــا دســت ببندیــد. )پیــکان( ســپس پیــچ هــای درب یاتاقــان هــای متحــرک را طــی دو 

کنیــد. مرحلــه بــا آچــار تــورک متــر ســفت 

کنیــد، مرحلــه دوم: دوبــاره تــا  کــردن: مرحلــه اول: تــا N.m ۳ + ۱۵ســفت  )گشــتاور ســفت 

کنیــد( °60 ± °2 ســفت 

کنید. 9- درب یاتاقان متحرک را نصب 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

469

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

آشنایی ................................4۷۱
ــی ...............................۴۷۱ معرف
استانداردها.......................... ۴۷۲
ــزار .................................۴۷۳ اب
مدار سیستم سوخت رسانی...........۴۷۴
ــی..........................۴۷۵ ــه برق نقش
عیب یابــی .............................4۷۷
جدول ایــرادات.......................۴۷۷
آزاد کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی...۴۷۸
تســت فشار سیستم سوخت رســانی.....۴۷۹
ســرویس و نگهــداری...................4۸۱
فیلتــر بنزیــن......................۴۸۱
کــردن..........................۴۸۱ باز 
کــردن......................۴۸۲ نصــب 
پمپ بنزیــن......................۴۸۳
بررســی روی خــودرو...............۴۸۳
کردن..........................۴۸۴ باز 
بســتن............................ ۴۸۶
ک..................۴۸۷ لوله ورودی با
کــردن.........................۴۸۷ بــاز 
بســتن ............................۴۸۸
ک .............................۴۸۹ با
کردن..........................۴۸۹ باز 
ک.................۴۹۳ ــا ــزای روی ب اج
کــردن......................۴۹۳ نصــب 
ریــل انژکتــور......................۴۹۴
کردن..........................۴۹۴ باز 
بازدید و بررســی....................۴۹۵
ــتن ............................۴۹۵ بس

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۹۳

SQRE4G15B ۰۶ -موتــور

کردن می باشد. 10- سایر مراحل مونتاژ به ترتیب عکس  مراحل باز 

کمی روغن موتور را به شاتون، درب یاتاقان متحرک و سطح رزوه ها بزنید.	  مقدار 

  توجه

الــف( بــه درســتی درب یاتاقــان متحــرک را نصــب کنیــد و پیــچ هــای درب یاتاقــان متحرک 

را بــا دســت ببندیــد. )پیــکان( ســپس پیــچ هــای درب یاتاقــان هــای متحــرک را طــی دو 

کنیــد. مرحلــه بــا آچــار تــورک متــر ســفت 

کنیــد، مرحلــه دوم: دوبــاره تــا  کــردن: مرحلــه اول: تــا N.m ۳ + ۱۵ســفت  )گشــتاور ســفت 

کنیــد( °60 ± °2 ســفت 

کنید. 9- درب یاتاقان متحرک را نصب 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۷۱

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

آشنایی

فی معر

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۷۱

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

آشنایی

فی معر

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۷3

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

Chery Automobile Co., Ltd.

08 - SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

08–5

08

Tools

Special Tool

General Tools

Fuel Pump Pressure Cap Remover

RCH0000004

 Digital Multimeter

Fuel System Pressure Tester

Transmission Carrier

RCH0000002

RCH0000048

RCH0000005

آچار درپوش پمپ بنزین

مولتی متر دیجیتال

فشارسنج ریل سوخت

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

ابزار عمومی:
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ک ۲-لوله ورودی با ک ۱- درب لوله ورودی با

۴- فیلتر ۳-لوله خروجی پمپ بنزین

۶- پمپ بنزین ۵-درپوش پمپ بنزین

۸- واشر الستیکی پمپ بنزین ک ۷-شیلنگ رابط ورودی با

10-لوله رابط ورودی ریل سوخت ۹-لوله خروجی و برگشت فیلتر

ک گیر با 12-عایق حرارت  ک ۱۱-با

ک 14- تسمه نگهدارنده با ک 13-تسمه نگهدارنده با

16- ریل سوخت ۱۵- لوله ورودی ریل سوخت
ک،پمــپ بنزیــن برقی،فیلتر،لولــه هــای  کــه  شــامل با کارکــرد موتــور فراهــم میکنــد  سیســتم ســوخت رســانی مقــدار ســوخت موردنیــاز هــر ســیلندر را بــر اســاس شــرایط 

گرفتــن ناخالصــی ها،انتقــال و تزریــق ســوخت کردن،تصفیــه و  کــه وظیفــه ذخیــره  انتقــال ســوخت،ریل ســوخت و انژکتــور اســت 

ک بــا فشــار معینــی بــه انژکتورهــا پمپــاژ میشــود و انژکتورهــا بــر اســاس ســیگنال سیســتم مدیریــت موتور،باتوجــه بــه شــرایط  بــه موتــور را دارد.بنزیــن بوســیله پمــپ از بــا

کارکــرد موتــور مقــدار مشــخصی از بنزیــن را بــه پشــت ســوپاپ هــای ورودی تزریــق میکننــد.

 استانداردها :

گشتاورهای مجاز  جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

7±1.5 پیچ پایه فیلتر بنزین

80±5 درپوش پمپ بنزین

5±1 مهره پایه لوله بنزین

7±1.5 پیچ پایه لوله بنزین

23±3 ک پیچ با

23±2 ک پیچ تسمه با

23±2 پیچ ریل سوخت

2.5±0.5 پیچ بست فلزی

)kpa(فشار SQRE4G15 سیستم سوخت رسانی موتور

400 فشار ریل سوخت در حالت سوئیچ باز

400 فشار ریل سوخت در دور آرام موتور

400 فشار ریل سوخت در حالت سوئیچ بسته

مقادیر فشار ریل سوخت :
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10-لوله رابط ورودی ریل سوخت ۹-لوله خروجی و برگشت فیلتر

ک گیر با 12-عایق حرارت  ک ۱۱-با

ک 14- تسمه نگهدارنده با ک 13-تسمه نگهدارنده با

16- ریل سوخت ۱۵- لوله ورودی ریل سوخت
ک،پمــپ بنزیــن برقی،فیلتر،لولــه هــای  کــه  شــامل با کارکــرد موتــور فراهــم میکنــد  سیســتم ســوخت رســانی مقــدار ســوخت موردنیــاز هــر ســیلندر را بــر اســاس شــرایط 

گرفتــن ناخالصــی ها،انتقــال و تزریــق ســوخت کردن،تصفیــه و  کــه وظیفــه ذخیــره  انتقــال ســوخت،ریل ســوخت و انژکتــور اســت 

ک بــا فشــار معینــی بــه انژکتورهــا پمپــاژ میشــود و انژکتورهــا بــر اســاس ســیگنال سیســتم مدیریــت موتور،باتوجــه بــه شــرایط  بــه موتــور را دارد.بنزیــن بوســیله پمــپ از بــا

کارکــرد موتــور مقــدار مشــخصی از بنزیــن را بــه پشــت ســوپاپ هــای ورودی تزریــق میکننــد.

 استانداردها :

گشتاورهای مجاز  جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

7±1.5 پیچ پایه فیلتر بنزین

80±5 درپوش پمپ بنزین

5±1 مهره پایه لوله بنزین

7±1.5 پیچ پایه لوله بنزین

23±3 ک پیچ با

23±2 ک پیچ تسمه با

23±2 پیچ ریل سوخت

2.5±0.5 پیچ بست فلزی

)kpa(فشار SQRE4G15 سیستم سوخت رسانی موتور

400 فشار ریل سوخت در حالت سوئیچ باز

400 فشار ریل سوخت در دور آرام موتور

400 فشار ریل سوخت در حالت سوئیچ بسته

مقادیر فشار ریل سوخت :
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آشــنایی | نقشــه برقــی

نقشــه برقــی ) صفحــه ۱از2(

برق سوئیچ باز

جعبه فیوز 
داشبود

نشانگر
کم
بودن
سوخت  پنل

کیلومتر شمار  

جعبه فیوز 
محفظه 
موتور

رله پمپ 
بنزین

پمپ بنزین
ک درب با

رله 
اصلی

باتری
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۲-سوپاپ فشارشکن پمپ بنزین ۱- پمپ بنزین

ک ۴- لوله خروجی فیلتر و برگشت با ۳-فیلتر بنزین

۵-ریل سوخت

کــرده و بــه ســمت فیلتــر ارســال میکند،بنزیــن پــس از عبــور داخــل فیلتــر و جــذب ناخالصــی هــای آن بــه  ک مکــش  کنــد پمپ)1(بنزیــن را از بــا کار  وقتی کــه موتــور 

لولــه ورودی ریــل ســوخت )4(وارد میشود.بخشــی از بنزیــن مــورد نیــاز موتــور از طریــق ریــل ســوخت )5(بــه انژکتورهــا رســیده و بــه داخــل ســیلندر تزریــق میگــردد.

کــه در نتیجــه بنزیــن مــازاد بــه  کــرده و ســوپاپ را بــاز میکنــد  گــم و فنــر ســوپاپ فشارشــکن غلبــه  گــر فشــار بنزیــن بیشــتر از مقــدار تعییــن شــده باشــد بــر نیــروی دیافرا ا

ک جلوگیــری میکند،بنابرایــن فشــار سیســتم  گــم ســوپاپ را بســته و از برگشــت بنزیــن بــه بــا گــر مقــدار فشــار بــه حــد نرمــال برســد فنــر و دیافرا ک برگشــت میکنــد. ا بــا

ســوخت رســانی همیشــه در محــدوده اســتاندارد و ثابــت باقــی مــی مانــد.

مــدار سیســتم سوخت رســانی
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۲-سوپاپ فشارشکن پمپ بنزین ۱- پمپ بنزین

ک ۴- لوله خروجی فیلتر و برگشت با ۳-فیلتر بنزین

۵-ریل سوخت
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لولــه ورودی ریــل ســوخت )4(وارد میشود.بخشــی از بنزیــن مــورد نیــاز موتــور از طریــق ریــل ســوخت )5(بــه انژکتورهــا رســیده و بــه داخــل ســیلندر تزریــق میگــردد.

کــه در نتیجــه بنزیــن مــازاد بــه  کــرده و ســوپاپ را بــاز میکنــد  گــم و فنــر ســوپاپ فشارشــکن غلبــه  گــر فشــار بنزیــن بیشــتر از مقــدار تعییــن شــده باشــد بــر نیــروی دیافرا ا

ک جلوگیــری میکند،بنابرایــن فشــار سیســتم  گــم ســوپاپ را بســته و از برگشــت بنزیــن بــه بــا گــر مقــدار فشــار بــه حــد نرمــال برســد فنــر و دیافرا ک برگشــت میکنــد. ا بــا

ســوخت رســانی همیشــه در محــدوده اســتاندارد و ثابــت باقــی مــی مانــد.

مــدار سیســتم سوخت رســانی
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دالیلایراد

کم بودن فشار سوخت
کثیف بودن فیلتر

ــوپاپ  ــی س ــا خراب ــن ی ــپ بنزی ــال پم ــش و ارس ــط مک ــودن خ ــپ ب کی
فشارشــکن

ک کم بودن بنزین در با

انسداد انژکتور زیاد بودن فشار سوخت

معیوب بودن سوپاپ فشارشکن پمپ بنزین

زیاد بودن صدای پمپ بنزین یا تاخیر در عملکرد
ک کم بودن بنزین در با

خرابی رله پمپ بنزین

معیوب بودن پمپ بنزین

کیپ شدن یا نشتی انژکتور
کثیف بودن فیلتر

خرابی انژکتور

کیفیت بنزین پایین بودن 

ک وجود ذرات و ناخالصی در با

عمل پاشش انژکتور
ک خرابی لوله های سوخت در با

خرابی انژکتور

معیوب بودن انژکتور

کشی ایراد در سیم 

عیــب یابی
ایرادات جدول 
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Chery Automobile Co., Ltd.

08 - SQRE4G15B FUEL SUPPLY SYSTEM

08–8

08

Fuel Supply System (Page 2 of 2)
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محفظه موتور

انژکتور ۱انژکتور ۲انژکتور ۳انژکتور ۴
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گونه شعله یا مواد قابل اشتعال در اطراف نباشد و 	  کار باید تهویه مناسبی داشته باشدو هیچ   هنگام تعمیرات سیستم سوخت رسانی،محیط 

کپسول آتشنشانی نیز وجودداشته باشد.

کار میتواند باعث ایجاد جرقه و نهایتًا 	  کن بدنتان تخلیه شود.انجام ندادن این  کار روی خودرو،دستتان را به بدنه بزنید تا الکتریسیته سا قبل از 

انفجار شود.

کنید.	  کار، فشار سیستم سوخت رسانی را تخلیه  قبل از شروع 

هشدار

تست فشار سیستم سوخت رسانی
مقادیر فشار سوخت 

)kpa(فشار شرایط موتور

400 فشار ریل سوخت- سوئیچ باز

400 فشار ریل سوخت- دور آرام

400 فشار ریل سوخت- سوئیچ بسته

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

گاز را بررسی نمایید.	  کنید و عملکرد دریچه  کالیبره،خودرو را روشن  گاز آن را معرفی)کالیبره(کنید.پس از اتمام  پس از نصب دریچه 

  توجه 

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید. کاور موتور را جدا   -2

کــرده و فشارســنج را بــه ریــل ســوخت و شــیلنگ  3-شــیلنگ ورودی بــه ریــل ســوخت راجدا

کنیــد. ورودی وصــل 
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آزادکردن فشار سیستم سوخت رسانی

گــر موتــور خامــوش باشــد فشــار سیســتم ســوخت رســانی زیــاد اســت،بنابراین قبــل از بازکــردن اجــزاء سیســتم مــی بایســت فشــار موجــود در لولــه 	  حتــی ا

کاهــش یابــد تــا از پاشــیدن بنزیــن بــه بیــرون جلوگیــری شــده تــا از حــوادث پیشــگیری شــود. هــا آزاد و 

هشدار

برای آزادکردن فشار سیستم سوخت رسانی اقدامات زیر را انجام دهید :

کنید. کرده و جدا  1- رله پمپ بنزین را  در جعبه فیوز محفظه موتور شناسایی 

کنید تا اینکه خودبخود خاموش شود . 2-موتور را استارت زده و روشن 

3- موتور را مجددًا استارت بزنید و از روشن نشدن آن مطمئن شوید.

4-سوئیچ را ببندید.

کنید.  5-کابل منفی باتری را جدا

6-رله پمپ بنزین را در جای خود قراردهید.
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کپسول آتشنشانی نیز وجودداشته باشد.
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انفجار شود.

کنید.	  کار، فشار سیستم سوخت رسانی را تخلیه  قبل از شروع 

هشدار

تست فشار سیستم سوخت رسانی
مقادیر فشار سوخت 

)kpa(فشار شرایط موتور

400 فشار ریل سوخت- سوئیچ باز

400 فشار ریل سوخت- دور آرام

400 فشار ریل سوخت- سوئیچ بسته

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

گاز را بررسی نمایید.	  کنید و عملکرد دریچه  کالیبره،خودرو را روشن  گاز آن را معرفی)کالیبره(کنید.پس از اتمام  پس از نصب دریچه 

  توجه 

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید. کاور موتور را جدا   -2

کــرده و فشارســنج را بــه ریــل ســوخت و شــیلنگ  3-شــیلنگ ورودی بــه ریــل ســوخت راجدا

کنیــد. ورودی وصــل 
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آزادکردن فشار سیستم سوخت رسانی

گــر موتــور خامــوش باشــد فشــار سیســتم ســوخت رســانی زیــاد اســت،بنابراین قبــل از بازکــردن اجــزاء سیســتم مــی بایســت فشــار موجــود در لولــه 	  حتــی ا

کاهــش یابــد تــا از پاشــیدن بنزیــن بــه بیــرون جلوگیــری شــده تــا از حــوادث پیشــگیری شــود. هــا آزاد و 

هشدار

برای آزادکردن فشار سیستم سوخت رسانی اقدامات زیر را انجام دهید :

کنید. کرده و جدا  1- رله پمپ بنزین را  در جعبه فیوز محفظه موتور شناسایی 

کنید تا اینکه خودبخود خاموش شود . 2-موتور را استارت زده و روشن 

3- موتور را مجددًا استارت بزنید و از روشن نشدن آن مطمئن شوید.

4-سوئیچ را ببندید.

کنید.  5-کابل منفی باتری را جدا

6-رله پمپ بنزین را در جای خود قراردهید.
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ســرویس و نگهــداری
فیلتر بنزین

کردن باز 

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا

ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.

کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.

کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

گاز را بررسی نمایید.	  کنید و عملکرد دریچه  کالیبره،خودرو را روشن  گاز آن را معرفی)کالیبره(کنید.پس از اتمام  پس از نصب دریچه 

  توجه 

کنید. کانکتورهای سیستم سوخت رسانی رامطابق شکل از همدیگر جدا 

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده های الکتریکی راخاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

4- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.
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کند،سپس مقدار فشار دستگاه رابخوانید. کار  کنیدو بگذارید در دور آرام  4-موتور را روشن 

فشار استاندارد در دور آرام بایدبیشتراز400kpaباشد. 

کنید.	  کیپ نباشد. درصورت لزوم فیلتر را تعویض  که  کنید  کمتر از 400kpa بود،فیلتربنزین را بررسی  گیری شده  گرمقدارفشار اندازه  ا

کنیــد و درصــورت لــزوم آن 	  کار میکند،عملکــرد پمــپ بنزیــن را بررســی  کمتــر از  400kpa بــود و فیلتــر بنزیــن درســت  گیــری شــده  گــر مقــدار فشــار انــدازه  ا

را تعویــض نماییــد.

ــزوم 	  ــراد داشــته باشــد،درصورت ل ــا ســوپاپ فشارشــکن پمــپ بنزیــن ای ــا مســدود شــده باشــند ی ــاد بود،ممکــن اســت انژکتوره ــی زی ــار خیل ــر مقــدار فش گ ا

کنیــد. ــا پمــپ بنزیــن را تعویــض  انژکتــور ی
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ســرویس و نگهــداری
فیلتر بنزین

کردن باز 

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا

ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.

کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.

کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

گاز را بررسی نمایید.	  کنید و عملکرد دریچه  کالیبره،خودرو را روشن  گاز آن را معرفی)کالیبره(کنید.پس از اتمام  پس از نصب دریچه 

  توجه 

کنید. کانکتورهای سیستم سوخت رسانی رامطابق شکل از همدیگر جدا 

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده های الکتریکی راخاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

4- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.
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کند،سپس مقدار فشار دستگاه رابخوانید. کار  کنیدو بگذارید در دور آرام  4-موتور را روشن 

فشار استاندارد در دور آرام بایدبیشتراز400kpaباشد. 

کنید.	  کیپ نباشد. درصورت لزوم فیلتر را تعویض  که  کنید  کمتر از 400kpa بود،فیلتربنزین را بررسی  گیری شده  گرمقدارفشار اندازه  ا

کنیــد و درصــورت لــزوم آن 	  کار میکند،عملکــرد پمــپ بنزیــن را بررســی  کمتــر از  400kpa بــود و فیلتــر بنزیــن درســت  گیــری شــده  گــر مقــدار فشــار انــدازه  ا

را تعویــض نماییــد.

ــزوم 	  ــراد داشــته باشــد،درصورت ل ــا ســوپاپ فشارشــکن پمــپ بنزیــن ای ــا مســدود شــده باشــند ی ــاد بود،ممکــن اســت انژکتوره ــی زی ــار خیل ــر مقــدار فش گ ا

کنیــد. ــا پمــپ بنزیــن را تعویــض  انژکتــور ی
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پمپ بنزین
بررسی روی خودرو

ک( 1- بررسی درجه پمپ بنزین)درجه با
کنید. الف( درپوش پمپ بنزین را با احتیاط جدا 

کنید. کانکتور پمپ بنزین را جدا  ب( 
ک را بــر اســاس مقــدار بنزیــن  پ( بــا اســتفاده از مولتــی متــر مقاومــت درجــه داخــل بــا

داخــل آن انــدازه بگیریــد.

کنید. ک را تعویض  گر نتایج مطابق با مقادیر جدول فوق نیست، درجه داخل با ا

2- بررسی عملکرد پمپ بنزین:

کنید. گوشتی جدا  ک را توسط پیچ  الف( درپوش با

کنید. کانکتور پمپ بنزین را جدا  ب( 

کنیــد و عملکــرد پمــپ بنزیــن را در  پ( ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 1 و 5 اعمــال 

ــد. ــی نمایی ــه بررس ــدت 10ثانی م

تذکر:

)   Ω  (مقاومت ارتباط مولتی متر شاخص نشانگر
کیلومتر  پنل 

275 ± 5 ترمینال ۳ - ترمینال۲ E
165 ± 4 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 1/4

97 ± 4 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 1/2

79 ± 3 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 3/4

32 ± 3 ترمینال ۳ - ترمینال۲ F

تست عملکرد پمپ بنزین نباید بیشتر از 10 ثانیه باشد، در غیر اینصورت پمپ خواهد سوخت.	 

پمپ بنزین را از باتری دور نگه دارید.	 

کنید.	  کنید و از قطع و وصل آنها در سمت پمپ بنزین خودداری  سیم های تست پمپ بنزین را در سمت باتری قطع یا وصل 

شرایط ارتباط قطب های باتری با ترمینال ها

کند کار  پمپ باید  اتصال مثبت باتری به ترمینال5
اتصال منفی باتری به ترمینال1

کنید.	  کار نمیکند، آن را تعویض  گر نتایج تست مطابق جدول نیست و پمپ  ا
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5- بازکردن فیلتر بنزین

کنید.)۱( الف( پیچ نگهدارنده پایه فیلتر را باز 

کنید. کانکتور لوله های دو سمت متصل به فیلتر را جدا  ب( 

پ(  مهره سیم بدنه فیلتر را بازکنید.)۲(

کنید. ج  ت( فیلتر و پایه نگهدارنده آن را خار

کیسه بپوشانید تا ذرات خارجی وارد لوله ها نشود.	  دهانه لوله های متصل به فیلتر را با 

کنید.	  بنزین باقیمانده در فیلتر را تخلیه 

که شی خارجی وارد آنها نشده باشد و سالم باشند.	  کنید  کردن لوله ها،بررسی  قبل از وصل 

ــه در برجســتگی دهانــه فیلتــر 	  کــه لول کنیــد  کلیــک و چفــت شــدن آنهــا شــنیده شود،ســپس بررســی  ــه هــا بــه فیلتــر بایــد صــدای  هنــگام اتصــال لول

کانکتــور لولــه هــا معیــوب شــده  گــر  گرفتــه باشــد.پس از اتصال،لولــه هــا را بــه ســمت بیــرون بکشــید و از جــدا نشــدن آنهــا اطمینــان یابید.ا درســت قــرار 

کنیــد. باشــد آنــرا تعویــض 

کنید.	  کارکرد پمپ بنزین،فشار در لوله ها ایجاد شود،سپس لوله ها و اتصاالت رااز عدم وجود نشتی بررسی  کنید تا با  سوئیچ راباز 

  توجه 

  توجه 

کهنه باید توسط سازمانها یا نهادهای مرتبط طبق قوانین محلی بازیافت شود.هرگز آن را در چاه یا طبیعت رها نکنید.	  فیلتر بنزین 

حفاظت از محیط زیست 

کردن : نصب 

نحوه نصب فیلتربنزین برعکس بازکردن آن است.
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پمپ بنزین
بررسی روی خودرو

ک( 1- بررسی درجه پمپ بنزین)درجه با
کنید. الف( درپوش پمپ بنزین را با احتیاط جدا 

کنید. کانکتور پمپ بنزین را جدا  ب( 
ک را بــر اســاس مقــدار بنزیــن  پ( بــا اســتفاده از مولتــی متــر مقاومــت درجــه داخــل بــا

داخــل آن انــدازه بگیریــد.

کنید. ک را تعویض  گر نتایج مطابق با مقادیر جدول فوق نیست، درجه داخل با ا

2- بررسی عملکرد پمپ بنزین:

کنید. گوشتی جدا  ک را توسط پیچ  الف( درپوش با

کنید. کانکتور پمپ بنزین را جدا  ب( 

کنیــد و عملکــرد پمــپ بنزیــن را در  پ( ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 1 و 5 اعمــال 

ــد. ــی نمایی ــه بررس ــدت 10ثانی م

تذکر:

)   Ω  (مقاومت ارتباط مولتی متر شاخص نشانگر
کیلومتر  پنل 

275 ± 5 ترمینال ۳ - ترمینال۲ E
165 ± 4 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 1/4

97 ± 4 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 1/2

79 ± 3 ترمینال ۳ - ترمینال۲ 3/4

32 ± 3 ترمینال ۳ - ترمینال۲ F

تست عملکرد پمپ بنزین نباید بیشتر از 10 ثانیه باشد، در غیر اینصورت پمپ خواهد سوخت.	 

پمپ بنزین را از باتری دور نگه دارید.	 

کنید.	  کنید و از قطع و وصل آنها در سمت پمپ بنزین خودداری  سیم های تست پمپ بنزین را در سمت باتری قطع یا وصل 

شرایط ارتباط قطب های باتری با ترمینال ها

کند کار  پمپ باید  اتصال مثبت باتری به ترمینال5
اتصال منفی باتری به ترمینال1

کنید.	  کار نمیکند، آن را تعویض  گر نتایج تست مطابق جدول نیست و پمپ  ا
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5- بازکردن فیلتر بنزین

کنید.)۱( الف( پیچ نگهدارنده پایه فیلتر را باز 

کنید. کانکتور لوله های دو سمت متصل به فیلتر را جدا  ب( 

پ(  مهره سیم بدنه فیلتر را بازکنید.)۲(

کنید. ج  ت( فیلتر و پایه نگهدارنده آن را خار

کیسه بپوشانید تا ذرات خارجی وارد لوله ها نشود.	  دهانه لوله های متصل به فیلتر را با 

کنید.	  بنزین باقیمانده در فیلتر را تخلیه 

که شی خارجی وارد آنها نشده باشد و سالم باشند.	  کنید  کردن لوله ها،بررسی  قبل از وصل 

ــه در برجســتگی دهانــه فیلتــر 	  کــه لول کنیــد  کلیــک و چفــت شــدن آنهــا شــنیده شود،ســپس بررســی  ــه هــا بــه فیلتــر بایــد صــدای  هنــگام اتصــال لول

کانکتــور لولــه هــا معیــوب شــده  گــر  گرفتــه باشــد.پس از اتصال،لولــه هــا را بــه ســمت بیــرون بکشــید و از جــدا نشــدن آنهــا اطمینــان یابید.ا درســت قــرار 

کنیــد. باشــد آنــرا تعویــض 

کنید.	  کارکرد پمپ بنزین،فشار در لوله ها ایجاد شود،سپس لوله ها و اتصاالت رااز عدم وجود نشتی بررسی  کنید تا با  سوئیچ راباز 

  توجه 

  توجه 

کهنه باید توسط سازمانها یا نهادهای مرتبط طبق قوانین محلی بازیافت شود.هرگز آن را در چاه یا طبیعت رها نکنید.	  فیلتر بنزین 

حفاظت از محیط زیست 

کردن : نصب 

نحوه نصب فیلتربنزین برعکس بازکردن آن است.
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کنید.	  ک را تمیز  ک های روی پمپ بنزین و با قبل از جدا کردن لوله ها از پمپ،آلودگی و خا

لوله ها را خم نکنید و نپیچانید.	 

  توجه 

کردن پمپ بنزین : 6- باز 

کنید. گوشتی تخت،درپوش پمپ بنزین)1( را جدا  الف( با استفاده از پیچ 

کنید. کانکتور پمپ بنزین)فلش( را جدا  ب( 

کنید. کانکتور لوله خروجی پمپ بنزین )1( را جدا  پ( 

کنید. کانکتور لوله برگشت پمپ بنزین )2( را جدا  ت( 

کنید. ث(  بوسیله آچار مخصوص،درپوش پمپ بنزین را باز 

)80±5N.m: گشتاور درپوش(

کنید. ج  ک خار ج( پمپ بنزین را از با
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کردن  باز 

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا
ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.
کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.
کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار

کنید تا از حوادث پیشگیری شود.	  ازلباس وتجهیزات ایمنی استفاده 
مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی نرسد .	 
کنند تابنزین به پوست آنها آسیب نرساند.	  تعمیرکاران باید از دستکش الستیکی و محافظ استفاده 
کنید.	  برای تعویض پمپ بنزین از قطعه اصلی و شرکتی استفاده 
کوتاه خواهد بود و سریعتر آسیب می بیند.	  کم باشد عمر پمپ بنزین  ک همیشه  گرسطح بنزین داخل با ا
هنگام تعویض یا باز و بست پمپ بنزین،محیط کار و پمپ بنزین قابل نصب داخل باک باید تمیز باشند تا  از  انسداد مسیر سوخت جلوگیری شود.	 
کاور پالستیکی بپوشانید.	  کانکتورهای مسیر سوخت رسانی هنگام تعمیرات صدمه نبینند.دهانه لوله ها را با  مراقب باشید لوله ها و 
ک باید کاماًل تمیز باشند. هنگام تعویض پمپ بنزین،فیلتر را نیز تعویض کنید.	  مسیر  لوله های بنزین و با

  توجه 

کانکتورهای لوله های بنزین مطابق شکل روبروست. کردن  نحوه جدا

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد)تخلیه( 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها راخاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. ک جدا ک را بازکرده و لوله تهویه را از با 4-درپوش با

کنید. 5- صندلی عقب را باز 
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کنید.	  ک را تمیز  ک های روی پمپ بنزین و با قبل از جدا کردن لوله ها از پمپ،آلودگی و خا

لوله ها را خم نکنید و نپیچانید.	 

  توجه 

کردن پمپ بنزین : 6- باز 

کنید. گوشتی تخت،درپوش پمپ بنزین)1( را جدا  الف( با استفاده از پیچ 

کنید. کانکتور پمپ بنزین)فلش( را جدا  ب( 

کنید. کانکتور لوله خروجی پمپ بنزین )1( را جدا  پ( 

کنید. کانکتور لوله برگشت پمپ بنزین )2( را جدا  ت( 

کنید. ث(  بوسیله آچار مخصوص،درپوش پمپ بنزین را باز 

)80±5N.m: گشتاور درپوش(

کنید. ج  ک خار ج( پمپ بنزین را از با
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کردن  باز 

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا
ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.
کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.
کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار

کنید تا از حوادث پیشگیری شود.	  ازلباس وتجهیزات ایمنی استفاده 
مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی نرسد .	 
کنند تابنزین به پوست آنها آسیب نرساند.	  تعمیرکاران باید از دستکش الستیکی و محافظ استفاده 
کنید.	  برای تعویض پمپ بنزین از قطعه اصلی و شرکتی استفاده 
کوتاه خواهد بود و سریعتر آسیب می بیند.	  کم باشد عمر پمپ بنزین  ک همیشه  گرسطح بنزین داخل با ا
هنگام تعویض یا باز و بست پمپ بنزین،محیط کار و پمپ بنزین قابل نصب داخل باک باید تمیز باشند تا  از  انسداد مسیر سوخت جلوگیری شود.	 
کاور پالستیکی بپوشانید.	  کانکتورهای مسیر سوخت رسانی هنگام تعمیرات صدمه نبینند.دهانه لوله ها را با  مراقب باشید لوله ها و 
ک باید کاماًل تمیز باشند. هنگام تعویض پمپ بنزین،فیلتر را نیز تعویض کنید.	  مسیر  لوله های بنزین و با

  توجه 

کانکتورهای لوله های بنزین مطابق شکل روبروست. کردن  نحوه جدا

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد)تخلیه( 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها راخاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. ک جدا ک را بازکرده و لوله تهویه را از با 4-درپوش با

کنید. 5- صندلی عقب را باز 
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از تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا از حوادث پیشگیری شود.	 

مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

لوله ورودی باک 
بازکردن

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. خ عقب راست را باز  گیر چر 3- شل 
ک 4- بازکردن لوله ورودی با

فلــش شــکل  را طبــق جهــت  لولــه ورودی  کــرده و درپــوش  بــاز  را  ک  بــا الــف(  درب 
بــاز شــود. تــا  بچرخانیــد 

کنید. کنیستر را باز  ک و  ب( بست شیلنگ رابط لوله ورودی با

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا
ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.
کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.
کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار
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ک مراقب باشید به لوله ها و دسته سیم آسیبی نرسد و بنزین داخل پمپ به اتاق نریزد.	  کردن پمپ بنزین از داخل با ج  هنگام خار
کاور بپوشانید تا ذرات خارجی وارد آنها نشود.	  دهانه لوله ها رابا 
کردن پمپ،آن را داخل ظرف مناسبی قرار دهید تا بنزین آن داخل اتاق نریزد.	  ج  هنگام خار
کاهش می یابد.	  هرگز پمپ بنزین رادر فضای آزاد یا داخل آب تست نکنید، درغیر این صورت عمر آن 
همچنین ترمینال های مثبت و منفی پمپ را برعکس وصل نکنید.	 
ک جلوگیری شود.	  کاور مناسبی بپوشانید تا از ورود اجسام و ذرات به داخل با ک را با   درپوش با

کار نیــز بایــد تهویــه مناســبی داشــته باشــد و هیچگونــه شــعله یــا منبــع 	  کنید.محیــط  کابل هــای باتــری خــودداری  هنــگام نصــب پمــپ بنزیــن از اتصــال 
ک نباشــد. احتراقــی دراطــراف پمــپ بنزیــن و بــا

ک 	  گر با هنــگام بــاز و بســت پمــپ بنزیــن واشــر الســتیکی آن راتعویــض کنیــد و حیــن نصــب، راســتای قرارگیــری پمــپ و واشــر را بــه درســتی تنظیــم کنید.ا
خالــی اســت مانــع کارکــرد پمــپ شــوید تــا صدمــه نبیند.

قبل از اتصال لوله ها،آنها را از وجود هرگونه ایراد یا انسداد بررسی کنید.	 
کلیــک و چفــت شــدن آن هــا شــنیده شود،ســپس لولــه هــا را بــه ســمت 	  کانکتورهــای مربــوط بــه پمــپ بنزین،بایــد صــدای  هنــگام اتصــال لولــه هــا و 

کنیــد. کانکتــور و بســت لولــه هــا معیــوب اســت آن را تعویــض  گر  بیــرون بکشــید و از بازنشــدن آنهامطمئــن شــوید.ا
پس از نصب پمپ بنزین،سوئیچ راباز کنید تا فشار در لوله ها ایجادشود،سپس محل اتصال لوله ها را بررسی کنید که نشتی نداشته باشد.	 

  توجه 

  توجه 

کنید. چ( بنزین داخل پمپ را تخلیه 

بستن :

کردن است. نحوه بستن پمپ بنزین برعکس مراحل باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4۸۷

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

از تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا از حوادث پیشگیری شود.	 

مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

لوله ورودی باک 
بازکردن

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. خ عقب راست را باز  گیر چر 3- شل 
ک 4- بازکردن لوله ورودی با

فلــش شــکل  را طبــق جهــت  لولــه ورودی  کــرده و درپــوش  بــاز  را  ک  بــا الــف(  درب 
بــاز شــود. تــا  بچرخانیــد 

کنید. کنیستر را باز  ک و  ب( بست شیلنگ رابط لوله ورودی با

کن بدنتان تخلیه شده و از ایجاد جرقه جلوگیری شود.	  قبل از انجام تعمیرات،دستتان را به بدنه خودرو بزنید تا الکتریسیته سا
ــا منبــع قابــل اشــتعال در اطــراف نباشــد.	  کار باشــد و هیچگونــه شــعله ی هنــگام تعمیــرات سیســتم ســوخت رســانی بایــد تهویــه مناســبی در محیــط 

تجهیــزات اطفــاء حریــق بایــد موجــود باشــد.
کــردن اتصــاالت، اطــراف آن را باپارچــه 	  کــردن فشــار سیســتم ســوخت رســانی،باز هــم بنزیــن در لولــه هــا وجــود دارد،بنابرایــن هنــگام جدا پــس از آزاد 

بپوشــانید تــا از نشــت بنزیــن جلوگیــری شــود.
کنید.	  ک  کرده را پا گر هنگام سرویس نشتی در مدار بنزین اتفاق افتاد،فورًا بنزین نشت  ا

هشدار
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ک مراقب باشید به لوله ها و دسته سیم آسیبی نرسد و بنزین داخل پمپ به اتاق نریزد.	  کردن پمپ بنزین از داخل با ج  هنگام خار
کاور بپوشانید تا ذرات خارجی وارد آنها نشود.	  دهانه لوله ها رابا 
کردن پمپ،آن را داخل ظرف مناسبی قرار دهید تا بنزین آن داخل اتاق نریزد.	  ج  هنگام خار
کاهش می یابد.	  هرگز پمپ بنزین رادر فضای آزاد یا داخل آب تست نکنید، درغیر این صورت عمر آن 
همچنین ترمینال های مثبت و منفی پمپ را برعکس وصل نکنید.	 
ک جلوگیری شود.	  کاور مناسبی بپوشانید تا از ورود اجسام و ذرات به داخل با ک را با   درپوش با

کار نیــز بایــد تهویــه مناســبی داشــته باشــد و هیچگونــه شــعله یــا منبــع 	  کنید.محیــط  کابل هــای باتــری خــودداری  هنــگام نصــب پمــپ بنزیــن از اتصــال 
ک نباشــد. احتراقــی دراطــراف پمــپ بنزیــن و بــا

ک 	  گر با هنــگام بــاز و بســت پمــپ بنزیــن واشــر الســتیکی آن راتعویــض کنیــد و حیــن نصــب، راســتای قرارگیــری پمــپ و واشــر را بــه درســتی تنظیــم کنید.ا
خالــی اســت مانــع کارکــرد پمــپ شــوید تــا صدمــه نبیند.

قبل از اتصال لوله ها،آنها را از وجود هرگونه ایراد یا انسداد بررسی کنید.	 
کلیــک و چفــت شــدن آن هــا شــنیده شود،ســپس لولــه هــا را بــه ســمت 	  کانکتورهــای مربــوط بــه پمــپ بنزین،بایــد صــدای  هنــگام اتصــال لولــه هــا و 

کنیــد. کانکتــور و بســت لولــه هــا معیــوب اســت آن را تعویــض  گر  بیــرون بکشــید و از بازنشــدن آنهامطمئــن شــوید.ا
پس از نصب پمپ بنزین،سوئیچ راباز کنید تا فشار در لوله ها ایجادشود،سپس محل اتصال لوله ها را بررسی کنید که نشتی نداشته باشد.	 

  توجه 

  توجه 

کنید. چ( بنزین داخل پمپ را تخلیه 

بستن :

کردن است. نحوه بستن پمپ بنزین برعکس مراحل باز 
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ک را با کاور بپوشانید.	  مراقب باشید لوله ها و اتصاالت صدمه ای نبیند.دهانه لوله ها و با

 از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.	 

مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

باک
بازکردن :

ک مطابق شکل روبرو است. کردن کانکتور لوله های با نحوه جدا

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

ک تخلیــه  کنیــد تــا بخــارات موجــود در بــا ک را بــاز  کــرده و درپــوش لولــه بــا ک را بــاز  3- درب بــا

شود.
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کنید. ک)1( را باز  پ( بست شیلنگ خروج هوای با

کنید. ک)2( را باز  ت( بست شیلنگ ورودی با

کنید. ک)فلش(را باز  ث( پیچ پایه نگهدارنده شیلنگ های با

کنید. ک به بدنه)فلش( را باز  ج( مهره اتصال  بست شیلنگ با

کنید. ک )فلش( راباز  چ( 3عدد پیچ اتصال لوله ورودی به درب با

کنید. ج  ک را خار ح( لوله ورودی با

بستن

نحوه نصب  برعکس بازکردن است.
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ک را با کاور بپوشانید.	  مراقب باشید لوله ها و اتصاالت صدمه ای نبیند.دهانه لوله ها و با

 از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.	 

مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

باک
بازکردن :

ک مطابق شکل روبرو است. کردن کانکتور لوله های با نحوه جدا

کنید. 1- فشار سیستم سوخت رسانی را آزاد 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

ک تخلیــه  کنیــد تــا بخــارات موجــود در بــا ک را بــاز  کــرده و درپــوش لولــه بــا ک را بــاز  3- درب بــا

شود.
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کنید. ک)1( را باز  پ( بست شیلنگ خروج هوای با

کنید. ک)2( را باز  ت( بست شیلنگ ورودی با

کنید. ک)فلش(را باز  ث( پیچ پایه نگهدارنده شیلنگ های با

کنید. ک به بدنه)فلش( را باز  ج( مهره اتصال  بست شیلنگ با

کنید. ک )فلش( راباز  چ( 3عدد پیچ اتصال لوله ورودی به درب با

کنید. ج  ک را خار ح( لوله ورودی با

بستن

نحوه نصب  برعکس بازکردن است.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

49۱

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

ک روی لولــه هــا را تمیزکنیــد.	  گردوخــا قبــل از بازکــردن اتصــاالت،ذرات خارجــی و 

کنید.	  کــردن و پیچانــدن لولــه هــای ســوخت خــودداری  از خــم 

  توجه 

کنید. کنیستر )1(را باز  کانکتور اتصال شیلنگ های  ث( 

کنید. کانکتور اتصال لوله ورودی و برگشت پمپ بنزین)2( را جدا  ج( 

ک قرار دهید. گیربکس را زیر با چ( پایه متحرک نگهدارنده 

کنید. ک را باز  گیر با چ( عایق حرارت 

کنید. ک)1( را باز  ک)فلش(و با ح( پیچهای نگهدارنده تسمه های با

)23+2 N.m: گشتاور پیچ(

کنید. ک را پیاده  ج( به آرامی پایه نگهدارنده را پایین بیاورید و با
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۵- کانکتورهای اتصال لوله های سوخت به پمپ بنزین  را  جدا کنید.

کنید. الف( صندلی عقب را باز 

کنید. گوشتی تخت جدا  ک)1(را با پیچ  ب( درپوش با

کنید. پ( سوکت پمپ بنزین را جدا

کنید. کانکتور لوله خروجی از پمپ )1( را جدا  ت( 

کنید. ک)2( را جدا  کانکتور لوله برگشت بنزین به با د( 

ک نشــود.	  ک وارد با کنیــد تاهنــگام بازکــردن پمپ،گــرد وخــا ک وذرات اطــراف درپــوش پمــپ بنزیــن را تمیــز  گــرد وخــا

لولــه هــا و شــیلنگ هــای ســوخت را خــم نکنید.	 

  توجه 

کنید. ۶-فیلتر بنزین را باز 

ک کردن با 7- باز 

کنید.)1( ک به لوله ورودی را باز  الف( پیچ بست شیلنگ تخلیه هوای با

کنید.)2( ب( بست شیلنگ متصل به لوله ورودی را باز 

کنید.)3( کنیستر را باز  ک به  کانکتور لوله رابط تخلیه بخارات با پ( 

کنید.)4( کنیستر را باز  کانکتور لوله خروجی از  ت( 
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ک روی لولــه هــا را تمیزکنیــد.	  گردوخــا قبــل از بازکــردن اتصــاالت،ذرات خارجــی و 

کنید.	  کــردن و پیچانــدن لولــه هــای ســوخت خــودداری  از خــم 

  توجه 

کنید. کنیستر )1(را باز  کانکتور اتصال شیلنگ های  ث( 

کنید. کانکتور اتصال لوله ورودی و برگشت پمپ بنزین)2( را جدا  ج( 

ک قرار دهید. گیربکس را زیر با چ( پایه متحرک نگهدارنده 

کنید. ک را باز  گیر با چ( عایق حرارت 

کنید. ک)1( را باز  ک)فلش(و با ح( پیچهای نگهدارنده تسمه های با

)23+2 N.m: گشتاور پیچ(

کنید. ک را پیاده  ج( به آرامی پایه نگهدارنده را پایین بیاورید و با
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۵- کانکتورهای اتصال لوله های سوخت به پمپ بنزین  را  جدا کنید.

کنید. الف( صندلی عقب را باز 

کنید. گوشتی تخت جدا  ک)1(را با پیچ  ب( درپوش با

کنید. پ( سوکت پمپ بنزین را جدا

کنید. کانکتور لوله خروجی از پمپ )1( را جدا  ت( 

کنید. ک)2( را جدا  کانکتور لوله برگشت بنزین به با د( 

ک نشــود.	  ک وارد با کنیــد تاهنــگام بازکــردن پمپ،گــرد وخــا ک وذرات اطــراف درپــوش پمــپ بنزیــن را تمیــز  گــرد وخــا

لولــه هــا و شــیلنگ هــای ســوخت را خــم نکنید.	 

  توجه 

کنید. ۶-فیلتر بنزین را باز 

ک کردن با 7- باز 

کنید.)1( ک به لوله ورودی را باز  الف( پیچ بست شیلنگ تخلیه هوای با

کنید.)2( ب( بست شیلنگ متصل به لوله ورودی را باز 

کنید.)3( کنیستر را باز  ک به  کانکتور لوله رابط تخلیه بخارات با پ( 

کنید.)4( کنیستر را باز  کانکتور لوله خروجی از  ت( 
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ک بیــن 	  کنید.درغیرایــن صــورت بدلیــل برخــورد و اصطــکا ک نصــب  ــا ــه را در موقعیــت صحیــح روی ب شــیلنگ های برگشــت بنزیــن و تهوی

ــد. ــه خــودرو ممکــن اســت لوله هاصدمــه ببیننــد و نشــتی بوجــود بیای ک و بدن ــا ب

قبــل از اتصــال لولــه و شــیلنگ ها،از تمیــز بــودن دهانــه ورودی آن هــا مطمئــن شــوید.	 

درجهــت 	  را  وشــیلنگ ها  هــا  اتصال،لولــه  از  شــود.پس  شــنیده  هــا  آن  شــدن  چفــت  و  کلیــک  صــدای  بایــد  کانکتورهــا،  اتصــال  هنــگام 

کنیــد. تعویــض  را  آنهــا  بــودن  معیــوب  بســت ها  گر  شــوید.ا مطمئــن  آنهــا  نشــدن  بــاز  از  و  بکشــید  مخالــف 

ــه 	  ــه هــای سیســتم ســوخت رســانی ایجادشود،ســپس محــل اتصــال شــیلنگ ها و لول ــا فشــار در لول کنیــد ت ــاز  پــس ازاتمــام نصب،ســوئیچ راب

کــه نشــت بنزیــن نداشــته باشــد. کنیــد  هــا را بررســی 

  توجه 

1- سوپاپ بخارات بنزین 

وظیفه سوپاپ بخارات بنزین :

ک تشــکیل شــود،بخارات ازطریــق ســوپاپ)1(و شــیلنگ متصــل  کــه بخــار بنزیــن در بــا وقتــی 

کــه خــودرو در جــاده ناهمــوار در حــال حرکــت باشــد  کنیســتر میشــود. وقتــی  بــه آن)2(وارد 

ــا بنزیــن بــه بیــرون  ــداز قــرار بگیــرد، ســوپاپ بطــور خــودکار بســته میشــود ت ــا روی دســت ان ی

ســرریز نشــود.

ک  2- شیلنگ تخلیه هوای با

ک : وظیفه شیلنگ تخلیه هوای با

ک ازطریــق شــیلنگ)3(که بــه لولــه  ک،هــوای موجــود در بــا هنــگام پرکــردن بنزیــن داخــل با

ک متصــل اســت بــه بیــرون تخلیــه میشــود تــا بنزیــن حیــن پمپــاژ پــس نزنــد. ورودی بــا

ک  گیر با 3- الستیک های ضربه 

کنید.عــدم نصــب  گیــر توجــه  ک بــه قرارگیــری صحیــح الســتیکهای ضربــه  هنــگام نصــب بــا

ک بــا بدنــه خــودرو بــه  ک بــا ک ممکــن اســت بدلیــل ســایش و اصطــکا صحیــح آنهــا در روی بــا

ک آســیب برســاند. لولــه هــا و بــا

کردن  نصب 

ک برعکس مراحل بازکردن است. کردن پمپ در با نحوه نصب 

اجزای روی باک
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کنید. ک باز  8- درپوش پمپ بنزین)1(،پمپ بنزین)2(و واشر الستیکی)3(را از با

کــردن پمــپ بنزیــن مراقــب باشــید درجــه آن صدمــه نبیند.	  ج  هنــگام خــار

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

493

SQRE4G15B 07 - سیســتم ســوخت رســانی موتــور

ک بیــن 	  کنید.درغیرایــن صــورت بدلیــل برخــورد و اصطــکا ک نصــب  ــا ــه را در موقعیــت صحیــح روی ب شــیلنگ های برگشــت بنزیــن و تهوی
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  توجه 
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کنید. ک باز  8- درپوش پمپ بنزین)1(،پمپ بنزین)2(و واشر الستیکی)3(را از با

کــردن پمــپ بنزیــن مراقــب باشــید درجــه آن صدمــه نبیند.	  ج  هنــگام خــار

  توجه 
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کنید.	   اورینگ جدید برای انژکتور استفاده 

کنید تا براحتی جا زده شود و اورینگ صدمه ای نبیند.	  گریس یا روغن تمیز چرب   قبل از جا زدن انژکتورها،اورینگ را با 

گریس به سوراخ های انژکتور یا داخل آن نفوذ نکند.	  کردن اورینگ انژکتور،مراقب باشید روغن یا  هنگام چرب 

 هنگام نصب انژکتورها روی ریل،هرگز از چکش یا تجهیزات دیگر جهت جا زدن آنها استفاده نکنید.	 

  توجه 

کنید. ب( بست های دسته سیم موتور را از اطراف ریل سوخت جدا

کنید. کانکتور اتصال لوله ورودی به ریل سوخت )1(را جدا پ( 

کنید. ت( 2عدد پیچ نگهدارنده ریل سوخت)فلش( را باز 

)23+2 N.m: گشتاور پیچ(

کنید. ج  ث( ریل سوخت و انژکتورها را خار

کــرده و انژکتورهــا را از ریــل جــدا  6- خارهــای اتصــال انژکتورهــا بــه ریــل ســوخت را آزاد 

ــد. کنی

بازدید و بررسی:

کنید. 1- سوکت انژکتورها را جدا 

2- مقاومت ترمینالهای 1و2انژکتور را بوسیله مولتی متر اندازه بگیرید.

بستن :
نحوه بستن برعکس بازکردن است.

مقاومت دمای اندازه گیری مقاومت ارتباط مولتی متر

۱۲ C°20ترمینال 1 و 2
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ریل انژکتور 
کردن باز 

کنیــد تــا از بــروز حــوادث هنــگام تعمیــرات پیشــگیری شــود.	  ازلبــاس و تجهیــزات ایمنــی اســتفاده 

مراقــب باشــید بــه رنــگ بدنه آســیبی وارد نشــود.	 

مراقــب باشــید بــه شــیلنگ ها و لولــه هــای سیســتم ســوخت رســانی آســیبی وارد نشــود.	 

کــردن آنهــا از ریــل ســوخت دقــت 	  کثیــف باشــند،بنابراین هنــگام جدا ــا  کــه نبایــد مســدود ی انژکتورهــا دارای دقــت عملکــرد باالیــی هســتند 

ــد. کنی

  توجه 

کنید. 1- فشار سوخت را از لوله ها تخلیه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. کاور موتور را باز   -4

5- بازکردن ریل سوخت 

کنید. کانکتور انژکتورها )فلش( را جدا  الف( 4عدد 
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 هنگام نصب انژکتورها روی ریل،هرگز از چکش یا تجهیزات دیگر جهت جا زدن آنها استفاده نکنید.	 

  توجه 

کنید. ب( بست های دسته سیم موتور را از اطراف ریل سوخت جدا

کنید. کانکتور اتصال لوله ورودی به ریل سوخت )1(را جدا پ( 

کنید. ت( 2عدد پیچ نگهدارنده ریل سوخت)فلش( را باز 

)23+2 N.m: گشتاور پیچ(

کنید. ج  ث( ریل سوخت و انژکتورها را خار

کــرده و انژکتورهــا را از ریــل جــدا  6- خارهــای اتصــال انژکتورهــا بــه ریــل ســوخت را آزاد 

ــد. کنی

بازدید و بررسی:

کنید. 1- سوکت انژکتورها را جدا 

2- مقاومت ترمینالهای 1و2انژکتور را بوسیله مولتی متر اندازه بگیرید.

بستن :
نحوه بستن برعکس بازکردن است.

مقاومت دمای اندازه گیری مقاومت ارتباط مولتی متر
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ریل انژکتور 
کردن باز 

کنیــد تــا از بــروز حــوادث هنــگام تعمیــرات پیشــگیری شــود.	  ازلبــاس و تجهیــزات ایمنــی اســتفاده 

مراقــب باشــید بــه رنــگ بدنه آســیبی وارد نشــود.	 

مراقــب باشــید بــه شــیلنگ ها و لولــه هــای سیســتم ســوخت رســانی آســیبی وارد نشــود.	 

کــردن آنهــا از ریــل ســوخت دقــت 	  کثیــف باشــند،بنابراین هنــگام جدا ــا  کــه نبایــد مســدود ی انژکتورهــا دارای دقــت عملکــرد باالیــی هســتند 

ــد. کنی

  توجه 

کنید. 1- فشار سوخت را از لوله ها تخلیه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. کاور موتور را باز   -4

5- بازکردن ریل سوخت 

کنید. کانکتور انژکتورها )فلش( را جدا  الف( 4عدد 
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Chery Automobile Co., Ltd.

09 - SQRE4G15B EMISSION CONTROL SYSTEM

09–4

09

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Activated Charcoal Canister Solenoid Valve Bracket 
Fixing Bolt 7 ± 1

Coupling Bolt Between Activated Charcoal Canister 
Assembly and Body 5 ± 1

Exhaust Manifold Heat Insulator Fixing Bolt 8 + 3

Upstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Downstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Digital Multimeter

RCH0000002

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

7±1 کنیستر پیچ پایه شیربرقی 
5±1 کنیستر به بدنه پیچ اتصال مخزن 

8±3 گزوز گیر ا پیچ حرارت 

45±5 کسیژن باال سنسور ا

45±5 کسیژن پایین سنسور ا

استانداردها

گشتاور های مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی

مولتی متر دیجیتال
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فی معر

ک را بازیابــی و جهــت احتــراق بــه موتــور ارســال می کنــد و در نتیجــه از ورود بخــارات بنزیــن بــه محیــط جلوگیــری  سیســتم آالیندگــی بخــارات بنزیــن موجــود در بــا
 NOX و،HC،Co کاتالیــزور در تبدیــل کثــر راندمــان بــرای  کنــد تــا حدا گــزوز را مانیتــور مــی  گاز هــای خروجــی ا کســیژن موجــود در  نی نماید.همچنیــن ایــن سیســتم ا

گــردد. ایجــاد 
کــرده و فیلتــر می کنــد. هــوای محیــط از قســمت  ک جــذب  کنتــرل آالیندگــی دارد.کنیســتر رطوبــت و بخــارات بنزیــن موجــود در بــا کنیســتر نقــش مهمــی در  سیســتم 
کنیســتر ذخیــره شــده و هنگامــی  کنیســتر می شــود. هنــگام خامــوش بــودن موتــور، بخــار ســوخت و هــوای تــازه در  پاییــن و بخــار ســوخت از قســمت بــاال وارد مخــزن 

کــه شــیربرقی بــاز اســت بخــارات ســوخت بــرای ســوختن در موتــور وارد مانیفولــد هــوا می شــود.
کــه در لولــه   کســیژن پاییــن  گــزوز و سنســور ا کــه بــر روی مانیفولــد ا کســیژن بــاال  کــه بــا عنــوان سنســور ا کســیژن تعبیــه شــده اســت  گــزوز دو عــدد سنســور ا در سیســتم ا
کیفیــت  گــزوز،  گازهــای خروجــی ا کســیژن موجــود در  کســیژن بــا اندازه گیــری مولکول هــای ا کاتالیــزور اصلــی( نصــب شده،شــناور می گــردد. سنســور ا گــزوز جلو)بعــد از  ا
گــزوز )Co و گازهــای ا کاتالیــزور بهتریــن عملکــرد را در تبدیــل هیدروکربن هــای نســوخته)HC( و  احتــراق حاصــل از ترکیــب ســوخت بــا هــوا را مشــخص می نمایــد تــا 

NOX( داشــته باشــد.

PCV ۲- سوپاپ کنیستر ۱-شیر برقی 

ک ۴-با کنیستر ۳-مخزن 
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Specifications
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Downstream Oxygen Sensor 45 ± 5
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7±1 کنیستر پیچ پایه شیربرقی 
5±1 کنیستر به بدنه پیچ اتصال مخزن 

8±3 گزوز گیر ا پیچ حرارت 

45±5 کسیژن باال سنسور ا
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عیب یابی
بررسی نشتی

کنیستر : بررسی عملکرد مخزن 

کــه هــوا  کنیــد  کنیســتر را ببندیــد وبــه مجــرای A هــوا بدمید.بررســی  1- مجــرای c مخــزن 

کنیســتر را تعویــض نماییــد. ج شــود.در غیــر ایــن صــورت مخــزن  ازمجــرایB خــار

کنیــد هــوا از  2-مجــرای C راببندیــد و هــوا را از مجــرای B بــه داخــل مخــزن بدمید.بررســی 

کنیــد. کنیســتر را تعویــض  ج شــود. درغیرایــن صــورت مخــزن  مجــرای A خــار

بررسی درب باک :

ک را ازلحاظ  دفرمگی یا معیوب بودن بررسی کنید. 1- به صورت چشمی درب با

ک ایراد دارد آن را تعویض نمایید. گر درب با 2- ا

کنید. شیلنگ ها،واشرها واتصاالت را از لحاظ داشتن ترک،نشتی ومعیوب بودن به صورت چشمی بازدید 

کارتل ،سوپاپ pcv وسایرشیلنگ های مرتبط و یا وجود ایراد در آنها باعث بدکارکردن موتور می شود.	  کردن درپوش روغن موتور،گیج  باز 

کشــیدن موتوربــه علــت بازکــردن شــیلنگ هــا یــا قطعــات مانیفولــد ورودی، شــل بــودن یــا داشــتن تــرک درقطعــات سیســتم مانیفولــد هــوا باعــث 	  هوا

کنیــد. کارکــردن موتــور مــی شــود.در صــورت لــزوم قطعــات معیــوب را تعویــض  بــد 

  توجه
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کنیستر کردن پایه نگهدارنده شیر برقی  5- باز 

ج کنید. الف( پیچ پایه نگهدارنده )فلش(را باز کرده و پایه )1(را خار

)7±1N.mگشتاور مجاز(

بازدید و بررسی :

مقاومت شیربرقی کنیستر را توسط اهم متراندازه بگیرید.

بستن:

کنید. کردن اقدام  کنیستر  برعکس باز  برای بستن شیر  برقی 

)Ω(مقاومت دمای شرایط تست ارتباط مولتی متر

26+4 20°c ترمینال1و2

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

502

SQRE4G15B الیندگــی موتــور    کنتــرل آ 08 - سیســتم 

کنیستر  شیر برقی 

کردن  باز 

1- کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را ببندید.

کنید. 2- کابل منفی باتری را جدا

کنید. کاور موتور را باز   -3

4- بازکردن شیر برقی کنیستر :

الف( سوکت شیر برقی کنیستر )فلش( را جدا کنید.

ب( بست شیلنگ ورودی شیر برقی کنیستر)فلش( را باز کنید.

پ( شیر برقی را از پایه نگهدارنده آن آزاد نمایید.

کنید.	  ازلباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

 هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی نرسد.	 

کنید تا دچار اشتباه نشوید.	  گذاری  کنیستر را عالمت  قبل از  بازکردن،شیلنگ های ورودی و خروجی شیر برقی 

فاصله قرارگیری بست از دهانه شیلنگ باید 3تا 5میلیمتر باشد.	 

  توجه

  توجه
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کنیستر کردن پایه نگهدارنده شیر برقی  5- باز 

ج کنید. الف( پیچ پایه نگهدارنده )فلش(را باز کرده و پایه )1(را خار

)7±1N.mگشتاور مجاز(

بازدید و بررسی :

مقاومت شیربرقی کنیستر را توسط اهم متراندازه بگیرید.

بستن:

کنید. کردن اقدام  کنیستر  برعکس باز  برای بستن شیر  برقی 

)Ω(مقاومت دمای شرایط تست ارتباط مولتی متر

26+4 20°c ترمینال1و2
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کنیستر  شیر برقی 

کردن  باز 

1- کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را ببندید.

کنید. 2- کابل منفی باتری را جدا

کنید. کاور موتور را باز   -3

4- بازکردن شیر برقی کنیستر :

الف( سوکت شیر برقی کنیستر )فلش( را جدا کنید.

ب( بست شیلنگ ورودی شیر برقی کنیستر)فلش( را باز کنید.

پ( شیر برقی را از پایه نگهدارنده آن آزاد نمایید.

کنید.	  ازلباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

 هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه خودرو آسیبی نرسد.	 

کنید تا دچار اشتباه نشوید.	  گذاری  کنیستر را عالمت  قبل از  بازکردن،شیلنگ های ورودی و خروجی شیر برقی 

فاصله قرارگیری بست از دهانه شیلنگ باید 3تا 5میلیمتر باشد.	 

  توجه

  توجه
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محل قرارگیری بست ها از دهانه شیلنگ 3تا5میلیمتر فاصله دارد.	 

  توجه

کنیستر را در طبیعت یا چاه رها نکنید.	  کنیسترمعیوب بایدطبق قوانین موجود و توسط نهادهای زیربط  معدوم شود.هرگز مخزن  مخزن 

حفاظت از محیط زیست 

بستن

توجه:

کنــار اتصــال  کــه  کنیــد هنــگام جــازدن شــیلنگ مکــش هــوای آزاد)1(آن را در مجرایــی  دقــت 

کنیــد. گرفتــه اســت نصــب  درز پوســته مخزن)2(قــرار 

کردن می باشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 
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کنید و سوییچ موتور راببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. خ عقب سمت راست را باز  گیر چر 3- شل 

کنیستر : 4- بازکردن مخزن 

کنید. کنیستر به بدنه را باز  الف( پیچ اتصال مخزن 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنیستر  مخزن 

کردن : باز 

کنید تا موقع بستن دچار اشتباه نشوید.	  کنیستر  را عالمتگذاری  کردن،شیلنگ های  قبل از باز 

  توجه

ــده  ــه نگهدارن ــا از پای ب( مخــزن را درجهــت فلــش نشــان داده شــده درشــکل بکشــید ت

آن در بدنــه جــدا شــود.

کنیســتر  تــا  کنیــد  آزاد  کنیســتر)فلش1(را  وخروجــی  ورودی  شــیلنگ های  بســت  پ( 

جداشــود.

کنید. ج  کنید وکنیستر را خار ک )1(را آزاد  ت( بست شیلنگ متصل به لوله پرکن با
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محل قرارگیری بست ها از دهانه شیلنگ 3تا5میلیمتر فاصله دارد.	 

  توجه

کنیستر را در طبیعت یا چاه رها نکنید.	  کنیسترمعیوب بایدطبق قوانین موجود و توسط نهادهای زیربط  معدوم شود.هرگز مخزن  مخزن 

حفاظت از محیط زیست 

بستن

توجه:

کنــار اتصــال  کــه  کنیــد هنــگام جــازدن شــیلنگ مکــش هــوای آزاد)1(آن را در مجرایــی  دقــت 

کنیــد. گرفتــه اســت نصــب  درز پوســته مخزن)2(قــرار 

کردن می باشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 
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کنید و سوییچ موتور راببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. خ عقب سمت راست را باز  گیر چر 3- شل 

کنیستر : 4- بازکردن مخزن 

کنید. کنیستر به بدنه را باز  الف( پیچ اتصال مخزن 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنیستر  مخزن 

کردن : باز 

کنید تا موقع بستن دچار اشتباه نشوید.	  کنیستر  را عالمتگذاری  کردن،شیلنگ های  قبل از باز 

  توجه

ــده  ــه نگهدارن ــا از پای ب( مخــزن را درجهــت فلــش نشــان داده شــده درشــکل بکشــید ت

آن در بدنــه جــدا شــود.

کنیســتر  تــا  کنیــد  آزاد  کنیســتر)فلش1(را  وخروجــی  ورودی  شــیلنگ های  بســت  پ( 

جداشــود.

کنید. ج  کنید وکنیستر را خار ک )1(را آزاد  ت( بست شیلنگ متصل به لوله پرکن با
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بازدید و بررسی :

1- شیلنگ تمیز را به سوپاپ PCV وصل کنید.

2- عملکرد سوپاپ را بررسی کنید :

کاور سرســیلندر بــه داخــل ســوپاپ بدمیــد  الــف( جریــان هــوا را از ســمت نصــب ســوپاپ بــه 

.)A(گــردد ج  کــه هــوا از ســمت دیگــر بــه آرامــی خــار کنیــد  و بررســی 

کــه هــوا بایــد بــه  ــد هــوا بــه ســوپاپ بدمیــد  ب( هــوا را از ســمت اتصــال شــیلنگ مانیفول

.)B(گــردد ج  ســختی از ســمت دیگــر ســوپاپ خــار

کنید. گرنتایج مطابق موارد فوق نیست سوپاپ pcv را تعویض  ا

کنید. ۳- شیلنگ تمیز را از سوپاپ pcv جدا 

هوای داخل سوپاپ را با دهان مکش نکنید.وجود ترکیبات نفتی در داخل شیلنگ ها و سوپاپ برای سالمتی مضر است.	 

هشدار

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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محل قرارگیری بست ازدهانه شیلنگ 3تا5میلیمتر است.	 

  توجه

PCV سوپاپ

کردن : باز 

کنید و سوییچ موتور را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

pcv کردن سوپاپ 4- باز 

کنید. الف( بست شیلنگ متصل به سوپاپ pcv)فلش(را آزاد 

کنید. کاور سر سیلندر جدا  ب( سوپاپ pcv را از 
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بازدید و بررسی :

1- شیلنگ تمیز را به سوپاپ PCV وصل کنید.

2- عملکرد سوپاپ را بررسی کنید :

کاور سرســیلندر بــه داخــل ســوپاپ بدمیــد  الــف( جریــان هــوا را از ســمت نصــب ســوپاپ بــه 

.)A(گــردد ج  کــه هــوا از ســمت دیگــر بــه آرامــی خــار کنیــد  و بررســی 

کــه هــوا بایــد بــه  ــد هــوا بــه ســوپاپ بدمیــد  ب( هــوا را از ســمت اتصــال شــیلنگ مانیفول

.)B(گــردد ج  ســختی از ســمت دیگــر ســوپاپ خــار

کنید. گرنتایج مطابق موارد فوق نیست سوپاپ pcv را تعویض  ا

کنید. ۳- شیلنگ تمیز را از سوپاپ pcv جدا 

هوای داخل سوپاپ را با دهان مکش نکنید.وجود ترکیبات نفتی در داخل شیلنگ ها و سوپاپ برای سالمتی مضر است.	 

هشدار

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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محل قرارگیری بست ازدهانه شیلنگ 3تا5میلیمتر است.	 

  توجه

PCV سوپاپ

کردن : باز 

کنید و سوییچ موتور را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

pcv کردن سوپاپ 4- باز 

کنید. الف( بست شیلنگ متصل به سوپاپ pcv)فلش(را آزاد 

کنید. کاور سر سیلندر جدا  ب( سوپاپ pcv را از 
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بازدید و بررسی :

کسیژن را با مولتی متر بررسی کنید. 1- مقاومت ترمینال های سنسور ا

مقاومت دمای شرایط تست ارتباط مولتی متر

۵-۲۵Ω 20٠C DوC ترمینال

قطع دائم

B و Aترمینال

C و Aترمینال

D و  Aترمینال

C و Bترمینال

D و  Bترمینال

کنید. کسیژن باال را تعویض  گرنتایج تست مطابق جدول فوق نیست ،سنسور ا ا

بستن

کردن می باشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 
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1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش کنید و سوییچ را ببندید.

2- کابل منفی باتری را جدا کنید.

کنید. کاور موتور را باز   -3

کسیژن پایین : 4- باز کردن سنسور ا

کنید. کسیژن باال)فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گیر به مانیفولد دود)فلش(رابازکنید. ب( 3عدد پیچ اتصال صفحه حرارت 

)8±3N.mگشتاور پیچ(

کسیژن را ازمانیفولد دود)فلش( بازکنید. ب( سنسور ا

)45±5N.m کسیژن )گشتاورسنسور ا

گــزوز داغ 	  کســیژن مطمئــن شــوید موتــور خامــوش شــده و ا گــزوز هنــگام روشــن بــودن موتــور بســیار باالســت.قبل از اقــدام بــه بازکــردن سنســور ا دمــای ا

نیســت.در غیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی زیــاد اســت .

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نکنید.	 

هشدار

کسیژن باال سنسور ا

کردن : باز 
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بازدید و بررسی :

کسیژن را با مولتی متر بررسی کنید. 1- مقاومت ترمینال های سنسور ا

مقاومت دمای شرایط تست ارتباط مولتی متر

۵-۲۵Ω 20٠C DوC ترمینال

قطع دائم

B و Aترمینال

C و Aترمینال

D و  Aترمینال

C و Bترمینال

D و  Bترمینال

کنید. کسیژن باال را تعویض  گرنتایج تست مطابق جدول فوق نیست ،سنسور ا ا

بستن

کردن می باشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 
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1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش کنید و سوییچ را ببندید.

2- کابل منفی باتری را جدا کنید.

کنید. کاور موتور را باز   -3

کسیژن پایین : 4- باز کردن سنسور ا

کنید. کسیژن باال)فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گیر به مانیفولد دود)فلش(رابازکنید. ب( 3عدد پیچ اتصال صفحه حرارت 

)8±3N.mگشتاور پیچ(

کسیژن را ازمانیفولد دود)فلش( بازکنید. ب( سنسور ا

)45±5N.m کسیژن )گشتاورسنسور ا

گــزوز داغ 	  کســیژن مطمئــن شــوید موتــور خامــوش شــده و ا گــزوز هنــگام روشــن بــودن موتــور بســیار باالســت.قبل از اقــدام بــه بازکــردن سنســور ا دمــای ا

نیســت.در غیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی زیــاد اســت .

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نکنید.	 

هشدار

کسیژن باال سنسور ا

کردن : باز 
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بازدید و بررسی :

کسیژن پایین  را با مولتی متر بررسی کنید. 1- مقاومت ترمینال های سنسور ا

مقاومت دمای شرایط تست ارتباط مولتی متر

۵-۲۵Ω 20٠C DوC ترمینال

عدم ارتباط دائم

B و A ترمینال 
C و A ترمینال
D و  A ترمینال
C و B ترمینال
D و  B ترمینال

کنید. کسیژن باال را تعویض  گرنتایج تست مطابق جدول فوق نیست ،سنسور ا ا

بستن

ترتیب بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کسیژن پایین سنسور ا

کردن : باز 

1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش کنید و سوییچ را ببندید.

2- کابل منفی باتری را جدا کنید.

کنید. کاور موتور را باز   -3

کسیژن پایین: 4- بازکردن سنسور ا

کنید. کسیژن پایین)فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

ب(خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی بلند کنید.

گزوز باز کنید. کسیژن پایین را از ا پ(سنسور ا

)45±5N.m کسیژن )گشتاورسنسور ا
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کننده بازویی رابط ۲-مهره ثابت  ۱- عملگر خالئی

VIS ۴- درپوش دریچه سیستم ۳-بازویی رابط

VIS ۶- دریچه سیستم ۵- اورینگ

۸- سوپاپ یک طرفه ۷-شیلنگ خالء سوپاپ یکطرفه

10-واشر مانیفولد هوا ۹-شیلنگ خالء ورودی سوپاپ یکطرفه

12-سنسور فشار و دمای هوای ورودی ۱۱- مجموعه مانیفولد هوا

14- شیلنگ خالء ورودی هوا VIS 13-شیر برقی

گاز 16- واشر دریچه  ۱۵- شیلنگ خالء خروجی هوا

کش 18- بست لوله هوا گاز ۱۷- دریچه 

کش 20- پوسته باالیی هوا کش ۱۹- لوله خروجی هوا

کش 22- پوسته پایینی هوا 21- فیلتر هوا

گیر هوا 24- مخزن تالطم  کش 23- پایه نگهدارنده هوا

کش کانال ورودی هوا  -26 کش 25- لوله ورودی هوا

گاز و مجموعه مانیفولد هوا است. کش،سنسور فشار و دمای هوا،دریچه  سیستم ورودی هوای موتور  شامل مجموعه هوا

گاز  وارد مانیفولــد شــود و  گرفتــه شــده و هــوای تمیــز از طریــق دریچــه  ک هــوا  گــرد و خــا در سیســتم هــوای ورودی بــه موتــور از فیلتــر اســتفاده شــده تــا ذرات معلــق و 

گردد.ســوخت و هــوای ترکیــب شــده پــس از بازشــدن ســوپاپ ورودی هــر ســیلندر، وارد موتــور شــده و محتــرق میگــردد تــا موجــب  بــا ســوخت تزریــق شــده مخلــوط 

عملکــرد موتــور شــود.

کنتــرل و تنظیــم هــوای ورودی بــه موتــور بــر اســاس درخواســت  گاز حســاس تریــن ومهــم تریــن قســمت سیســتم ورودی هــوا محســوب میشــود.وظیفه آن  دریچــه 

ــبات  ــال میشود،محاس ــت موتور)Ecu(ارس ــتم مدیری ــه سیس گاز ب ــه  ــت دریچ ــه از وضعی ک ــیگنالهایی  ــد.با س ــف میباش ــرایط مختل ــور در ش ــرد موت ــده و عملک رانن

گرفتــه موجــب بهینــه شــدن عملکــرد موتــور درشــرایط مختلــف می گــردد. دقیــق صــورت 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

8±1.5 کش پیچ هوا

8±1.5 کش مهره هوا

8±3 گاز پیچ دریچه 

8±3 کاور موتور پایه 

20+5 مهره مانیفولد هوا

استاندارد ها
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20+5 مهره مانیفولد هوا

استاندارد ها
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عیب یابی
جدول ایرادات 

تذکر :
کنید. کنید و هر یک از دالیل ذکرشده را به ترتیب انجام دهید وقطعات معیوب را تعمیر یا تعویض  برای یافتن ایرادات به جدول زیر مراجعه 

علت ایراد
گاز کثیف بودن دریچه 

دور آرام موتور نوسان دارد

شکستگی یا نشتی مانیفولد هوای ورودی

کنیستر باز ماندن شیر برقی 

سنسورفشار/دمای هوای ورودی

گاز معیوب بودن واشر دریچه 

نصب اشتباه ریل سوخت

کش شکستگی یا نشتی هوا

سیستم هوای ورودی نشتی دارد

شکستگی یا نشتی مانیفولد هوای ورودی

گاز معیوب بودن دریچه 

معیوب بودن شیلنگ تهویه بخارات روغن موتور

معیوب بودن اتصاالت سیستم هوای ورودی

کثیف بودن فیلتر هوا

مسدود شدن شیلنگ یا لوله های سیستم هوای ورودی
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کردن نصب 

کنید. کش را تمیز  1- پوسته های باالیی و پایینی هوا

2- فیلتر جدید را داخل پوسته پایینی قرار دهید.

3- سایر مراحل بستن برعکس بازکردن میباشد.

کنید.هرگز فیلتر را در طبیعت و چاه رها نکنید.	  کهنه را طبق قوانین و مقررات زیست محیطی معدوم  فیلتر هوای 

حفاظت از محیط زیست 
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SQRE4G15B 09 - سیســتم ورودی موتــور 

سرویس و نگهداری
فیلتر هوا 
کردن  باز 

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود .	 

  توجه 

کنید وسوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کردن فیلتر هوا 3- باز 

کنید. کرده و آن را جدا  کش را باز  الف(بست لوله هوا

کنید)فلش(. کش راباز  ب( 3عدد پیچ اتصال پوسته باالیی و پایینی هوا

کنید . کش را جدا پ( پوسته باالیی هوا

کنید . ج  ت( فیلتر هوا را خار
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کش  مجموعه هوا
کردن  باز 

کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -3

کش  کردن مجموعه هوا 4- باز 

کنید. کش به پوسته باالیی را باز  الف( بست اتصال لوله خروجی هوا

کنید. کش را باز  ب( پیچ)1(و مهره)2( نگهدارنده مجموعه هوا

)8±1.5N.mگشتاور مجاز(

کابــل مثبــت باتــری  کــه در شــکل نشــان داده شــده خارهــای نگهدارنــده  پ( همانطــور 

ج نماییــد. کــش را خــار کــرده و ســپس مجموعــه هوا کــش را جــدا  روی پوســته هوا

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 
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کنید. گیر زیر سپر را  باز  ب( شل 

کنید. کانال ورودی هوا را باز  پ( 2عدد پیچ 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  کش را خار کانال ورودی هوا ت( 

کنید. ج  کش را خار کانال ورودی هوا چ( 

بستن

کنید. کش برعکس بازکردن اقدام  کانال ورودی هوا برای بستن 
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کش  مجموعه هوا
کردن  باز 

کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -3

کش  کردن مجموعه هوا 4- باز 

کنید. کش به پوسته باالیی را باز  الف( بست اتصال لوله خروجی هوا

کنید. کش را باز  ب( پیچ)1(و مهره)2( نگهدارنده مجموعه هوا

)8±1.5N.mگشتاور مجاز(

کابــل مثبــت باتــری  کــه در شــکل نشــان داده شــده خارهــای نگهدارنــده  پ( همانطــور 

ج نماییــد. کــش را خــار کــرده و ســپس مجموعــه هوا کــش را جــدا  روی پوســته هوا

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 
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کش  کانال ورودی هوا
کردن باز 

کنید .	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کش  کانال ورودی هوا کردن  3- باز 

کنید. الف( سپر جلو را باز 

کنید. گیر زیر سپر را  باز  ب( شل 

کنید. کانال ورودی هوا را باز  پ( 2عدد پیچ 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  کش را خار کانال ورودی هوا ت( 

کنید. ج  کش را خار کانال ورودی هوا چ( 

بستن

کنید. کش برعکس بازکردن اقدام  کانال ورودی هوا برای بستن 
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گاز  دریچه 
بررسی روی خودرو

گاز  1- بررسی عملکرد دریچه 

گر دریچــه مطابــق روش فــوق  کــه ســوییچ بســته اســت بایــد درموقعیــت NLP قــرار بگیــرد و بــا فشــار آرام دســت بــه نرمــی بــاز شــود.ا گاز هنگامــی  الــف( دریچــه 

کنیــد. گاز را تعویــض  کــه درایــن صــورت بایــد مجموعــه دریچــه  بــاز نشد،نشــان دهنــده وجــود ایــراد در متعلقــات و اهــرم بنــدی آن اســت 

کنید. کانکتور عیب یاب متصل  ب( دستگاه اسکنر X- 431  را به 

کنید. کنید ودستگاه اسکنر را روشن  پ( سوییچ را باز 

کنید. گاز  را طبق انجام مراحل زیر توسط دستگاه مالحظه  د( پارامترهای دریچه 

گاز آزاد باشد.   پدال 

گاز فشرده شود. پدال 

کنیــد  گرنتایــج تســت مطابــق مقادیــر جــداول فــوق نیســت،ابتدا ســیم کشــی وECUرا بررســی  ا

کنیــد. گاز را تعویــض  و درصــورت ســالم بــودن، دریچــه 

پارامتر نشان داده شده در اسکنر )v(مقدار ولتاژ

گاز ولتاژ پتانسیومتر 1 دریچه  0.78

گاز ولتاژ پتانسیومتر ۲ دریچه  4.22

پارامتر نشان داده شده در اسکنر )v(مقدار ولتاژ

گاز ولتاژ پتانسیومتر1 دریچه  4.28

گاز ولتاژ پتانسیومتر ۲ دریچه  0.72
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گیر هوا کش و مخزن تالطم  پایه هوا
کردن باز 

کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -3

کنید. کش را باز  4- مجموعه هوا

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 

گیر هوای ورودی  کش و مخزن تالطم  5- بازکردن پایه نگهدارنده پایه هوا

گیــر  کــرده و پیــچ مخــزن تالطــم  کــش را جدا الــف( خــار اتصــال دســته ســیم بــه پایــه هوا

هــوا )فلــش( را بازکنیــد. 

)8±1.5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و  کــش )فلــش( را بــاز  گیــر بــه پایــه هوا ب( 2عــدد پیــچ اتصــال مخــزن تالطــم 

کنیــد. ج  مخــزن را خــار

)8±1.5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ج  کنید و پایه را خار کش به بدنه )فلش(را باز  پ( 2عدد پیچ اتصال پایه هوا

)5±1N.m :گشتاور مجاز(
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گاز  دریچه 
بررسی روی خودرو

گاز  1- بررسی عملکرد دریچه 

گر دریچــه مطابــق روش فــوق  کــه ســوییچ بســته اســت بایــد درموقعیــت NLP قــرار بگیــرد و بــا فشــار آرام دســت بــه نرمــی بــاز شــود.ا گاز هنگامــی  الــف( دریچــه 

کنیــد. گاز را تعویــض  کــه درایــن صــورت بایــد مجموعــه دریچــه  بــاز نشد،نشــان دهنــده وجــود ایــراد در متعلقــات و اهــرم بنــدی آن اســت 

کنید. کانکتور عیب یاب متصل  ب( دستگاه اسکنر X- 431  را به 

کنید. کنید ودستگاه اسکنر را روشن  پ( سوییچ را باز 

کنید. گاز  را طبق انجام مراحل زیر توسط دستگاه مالحظه  د( پارامترهای دریچه 

گاز آزاد باشد.   پدال 

گاز فشرده شود. پدال 

کنیــد  گرنتایــج تســت مطابــق مقادیــر جــداول فــوق نیســت،ابتدا ســیم کشــی وECUرا بررســی  ا

کنیــد. گاز را تعویــض  و درصــورت ســالم بــودن، دریچــه 

پارامتر نشان داده شده در اسکنر )v(مقدار ولتاژ

گاز ولتاژ پتانسیومتر 1 دریچه  0.78

گاز ولتاژ پتانسیومتر ۲ دریچه  4.22

پارامتر نشان داده شده در اسکنر )v(مقدار ولتاژ

گاز ولتاژ پتانسیومتر1 دریچه  4.28

گاز ولتاژ پتانسیومتر ۲ دریچه  0.72
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گیر هوا کش و مخزن تالطم  پایه هوا
کردن باز 

کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -3

کنید. کش را باز  4- مجموعه هوا

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 

گیر هوای ورودی  کش و مخزن تالطم  5- بازکردن پایه نگهدارنده پایه هوا

گیــر  کــرده و پیــچ مخــزن تالطــم  کــش را جدا الــف( خــار اتصــال دســته ســیم بــه پایــه هوا

هــوا )فلــش( را بازکنیــد. 

)8±1.5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و  کــش )فلــش( را بــاز  گیــر بــه پایــه هوا ب( 2عــدد پیــچ اتصــال مخــزن تالطــم 

کنیــد. ج  مخــزن را خــار

)8±1.5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ج  کنید و پایه را خار کش به بدنه )فلش(را باز  پ( 2عدد پیچ اتصال پایه هوا

)5±1N.m :گشتاور مجاز(
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گاز.  2- بررسی دریچه 

مقاومت ترمینال های دریچه رامطابق جدول زیر اندازه بگیرید.

کردن تمیز 

کردن ابزار تمیز 

کنیــد.از بــه  گلــوگاه آن از میلــه چوبــی یــا پالســتیکی اســتفاده  گاز و  کربــن چســبیده بــه دیــواره دریچــه  1-میلــه یــا مفتــول نــازک غیرفلــزی : بــرای تمیزکــردن رســوبات 

کنیــد، چــون ممکــن اســت بــه دریچــه آســیب بزنــد. کاربــردن میلــه یــا مفتــول فلــزی خــودداری 

2- پارچه تمیز 

بازدید و  بررسی

کــرده ودر صــورت مشــاهده  گاز را ازلحــاظ خوردگــی و دفرمــه شــدن بررســی  1- واشــر دریچــه 

کنیــد. مــوارد فــوق آن را تعویــض 

وضعیت مقاومت پایه ها شرایط ارتباط مولتی متر

مقاومت 
ترمینال های2و6

با بازشدن دریچه، 
افزایش می یابد و 

مقاومت 
ترمینالهای3و6
کاهش می یابد.

گاز باز باشد دریچه  ترمینال6-2
ترمینال6-3

گاز، با بازشدن دریچه 
مقاومت 

ترمینال های2و5
کاهش و 3و5افزایش 

می یابد
گاز باز باشد دریچه 

ترمینال5-2
ترمینال5-3
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کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -4

کنید. کش را باز  5- هوا

گاز کردن دریچه  6- باز 

کردن باز 

ج  ــار ــه را خ ــد و پای کنی ــاز  ــش(را ب ــه )فل ــه بدن ــش ب ک ــه هوا ــال پای ــچ اتص ــدد پی ــف( 2ع ال

نماییــد.

کنید )فلش(. گاز را جدا  ب( سوکت دریچه 

کنید. گاز به مانیفولد)فلش(را باز  پ( 4عدد پیچ اتصال دریچه 

)8+3N.m :گشتاور مجاز(

کنید. کرده و واشر آن را جدا  ج  گاز را خار ت( دریچه  

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 
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گاز.  2- بررسی دریچه 

مقاومت ترمینال های دریچه رامطابق جدول زیر اندازه بگیرید.

کردن تمیز 

کردن ابزار تمیز 

کنیــد.از بــه  گلــوگاه آن از میلــه چوبــی یــا پالســتیکی اســتفاده  گاز و  کربــن چســبیده بــه دیــواره دریچــه  1-میلــه یــا مفتــول نــازک غیرفلــزی : بــرای تمیزکــردن رســوبات 

کنیــد، چــون ممکــن اســت بــه دریچــه آســیب بزنــد. کاربــردن میلــه یــا مفتــول فلــزی خــودداری 

2- پارچه تمیز 

بازدید و  بررسی

کــرده ودر صــورت مشــاهده  گاز را ازلحــاظ خوردگــی و دفرمــه شــدن بررســی  1- واشــر دریچــه 

کنیــد. مــوارد فــوق آن را تعویــض 

وضعیت مقاومت پایه ها شرایط ارتباط مولتی متر

مقاومت 
ترمینال های2و6

با بازشدن دریچه، 
افزایش می یابد و 

مقاومت 
ترمینالهای3و6
کاهش می یابد.

گاز باز باشد دریچه  ترمینال6-2
ترمینال6-3

گاز، با بازشدن دریچه 
مقاومت 

ترمینال های2و5
کاهش و 3و5افزایش 

می یابد
گاز باز باشد دریچه 

ترمینال5-2
ترمینال5-3
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کنید و سوییچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

کنید. کش را باز  کانال ورودی هوا  -4

کنید. کش را باز  5- هوا

گاز کردن دریچه  6- باز 

کردن باز 

ج  ــار ــه را خ ــد و پای کنی ــاز  ــش(را ب ــه )فل ــه بدن ــش ب ک ــه هوا ــال پای ــچ اتص ــدد پی ــف( 2ع ال

نماییــد.

کنید )فلش(. گاز را جدا  ب( سوکت دریچه 

کنید. گاز به مانیفولد)فلش(را باز  پ( 4عدد پیچ اتصال دریچه 

)8+3N.m :گشتاور مجاز(

کنید. کرده و واشر آن را جدا  ج  گاز را خار ت( دریچه  

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام تعمیرات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 
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مجموعه مانیفولد هوا
کردن باز 

کنید. 1- فشار ریل سوخت را آزاد 

کنید و سوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. کاور موتور را باز   -4

کنید. 5- ریل انژکتور را باز 

کنید. کش را باز  6- مجموعه هوا

کنید. گاز را باز  7- دریچه 

کردن مجموعه مانیفولد هوا 8- باز 

کــرده و بســت شــیلنگ ورودی )2( آن را  کنیســتر)1(را جــدا  الــف( ســوکت شــیر برقــی 

بازکنیــد.

کنید.بســت اتصــال شــیلنگ  پ( ســوکت سنســور فشــار و دمــای هــوای ورودی)1(را جــدا 

کنید.بســت شــیلنگ ســوپاپ کــرده و شــیلنگ را جدا خالئــی بوســتر بــه مانیفولــد)2(را آزاد 

کــرده و شــیلنگ را از مانیفولــد جــدا  PCV )تخلیــه بخــارات روغــن موتــور()3(را آزاد 
کنیــد.

کنید. کرده و شیر برقی را جدا  ج  کنیستر را از پایه آن خار ب( شیر برقی 
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ــا از بــروز 	  کنیــد ت گاز حــاوی مــواد اشــتعال پذیــر و خورنــده هســتند،موارد ایمنــی را رعایــت  ــا توجــه بــه اینکــه حــالل هــای شستشــو دهنــده دریچــه  ب

ــا آنهــا پیشــگیری شــود. حــوادث و تمــاس پوســت ب

هشدار

نحوه تمیزکردن

کــرده و دریچــه رابــه ســمت بــاال قــرار دهید.مراقــب باشــید اســپری  گاز  رابــاز  1- دریچــه 

شستشــو دهنــده یــا حــالل بــه قطعــات الکترونیکــی داخــل دریچــه ازطریــق محــور دریچــه 

نفــوذ نکنــد، زیــرا باعــث معیــوب شــدن آنهــا میشــود.

که دریچه را مطابق شکل روبرو قرار دادید،شروع به تمیزکردن آن نمایید.  2- وقتی 

کربــن را  کنیــد ســپس رســوبات  گاز اســپری  3- بــه مقــدار الزم حــالل بــه داخــل دیــواره دریچــه 

بــا پارچــه تمیــز نماییــد.

کربــن در پشــت دریچــه و روی آن  کــرده و رســوبات  4- بوســیله اهــرم مناســب دریچــه را بــاز 

کنیــد. ک  را پــا

کنید. 5- دریچه را 180درجه برگردانید و سمت دیگر آن را مطابق مراحل فوق تمیز 

کنید.  گیر دارد مجدد آن را تمیز  گر دریچه  کنید و از حرکت نرم آن مطمئن شوید.ا 6- دریچه را با فشار دست باز و بست 

کنید. کننده خشک  کردن دریچه،آن را با پارچه تمیز و جذب  7- پس از تمیز 

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

کنید.	  گاز را بررسی  کرده و عملکرد دریچه  کالبیره،خودرو را روشن  گاز  آن را معرفی)کالبیره(کنید.پس از  تکمیل  پس از نصب دریچه 

  توجه 
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مجموعه مانیفولد هوا
کردن باز 

کنید. 1- فشار ریل سوخت را آزاد 

کنید و سوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -2

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -3

کنید. کاور موتور را باز   -4

کنید. 5- ریل انژکتور را باز 

کنید. کش را باز  6- مجموعه هوا

کنید. گاز را باز  7- دریچه 

کردن مجموعه مانیفولد هوا 8- باز 

کــرده و بســت شــیلنگ ورودی )2( آن را  کنیســتر)1(را جــدا  الــف( ســوکت شــیر برقــی 

بازکنیــد.

کنید.بســت اتصــال شــیلنگ  پ( ســوکت سنســور فشــار و دمــای هــوای ورودی)1(را جــدا 

کنید.بســت شــیلنگ ســوپاپ کــرده و شــیلنگ را جدا خالئــی بوســتر بــه مانیفولــد)2(را آزاد 

کــرده و شــیلنگ را از مانیفولــد جــدا  PCV )تخلیــه بخــارات روغــن موتــور()3(را آزاد 
کنیــد.

کنید. کرده و شیر برقی را جدا  ج  کنیستر را از پایه آن خار ب( شیر برقی 
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ــا از بــروز 	  کنیــد ت گاز حــاوی مــواد اشــتعال پذیــر و خورنــده هســتند،موارد ایمنــی را رعایــت  ــا توجــه بــه اینکــه حــالل هــای شستشــو دهنــده دریچــه  ب

ــا آنهــا پیشــگیری شــود. حــوادث و تمــاس پوســت ب

هشدار

نحوه تمیزکردن

کــرده و دریچــه رابــه ســمت بــاال قــرار دهید.مراقــب باشــید اســپری  گاز  رابــاز  1- دریچــه 

شستشــو دهنــده یــا حــالل بــه قطعــات الکترونیکــی داخــل دریچــه ازطریــق محــور دریچــه 

نفــوذ نکنــد، زیــرا باعــث معیــوب شــدن آنهــا میشــود.

که دریچه را مطابق شکل روبرو قرار دادید،شروع به تمیزکردن آن نمایید.  2- وقتی 

کربــن را  کنیــد ســپس رســوبات  گاز اســپری  3- بــه مقــدار الزم حــالل بــه داخــل دیــواره دریچــه 

بــا پارچــه تمیــز نماییــد.

کربــن در پشــت دریچــه و روی آن  کــرده و رســوبات  4- بوســیله اهــرم مناســب دریچــه را بــاز 

کنیــد. ک  را پــا

کنید. 5- دریچه را 180درجه برگردانید و سمت دیگر آن را مطابق مراحل فوق تمیز 

کنید.  گیر دارد مجدد آن را تمیز  گر دریچه  کنید و از حرکت نرم آن مطمئن شوید.ا 6- دریچه را با فشار دست باز و بست 

کنید. کننده خشک  کردن دریچه،آن را با پارچه تمیز و جذب  7- پس از تمیز 

بستن:
کردن است . مراحل بستن برعکس باز 

کنید.	  سطح تماس دریچه با دیواره آن را تمیز 

کنید.	  گاز را بررسی  کرده و عملکرد دریچه  کالبیره،خودرو را روشن  گاز  آن را معرفی)کالبیره(کنید.پس از  تکمیل  پس از نصب دریچه 
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.VIS  2- بازکردن دریچه سیستم

کنید)فلش(. الف( 3عدد پیچ درپوش دریچه را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ب( دریچه را از مانیفولد جدا 

.)VIS( 3- بازکردن شیربرقی سیستم هوای ورودی متغیر

کنید. الف( شیلنگ متصل به شیر برقی )1( را جدا 

کنید. ج  کرده و شیربرقی را خار ب( پیچ نگهدارنده شیر برقی )فلش(را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

بازدید و بررسی

1- بررسی واشر مانیفولد هوا

کنید. کرده و درصورت لزوم آن راتعویض  واشر مانیفولد را بررسی 

2- بررسی سطح تماس مانیفولد در روی سرسیلندر 

کنید. الف( سطح تماس مانیفولد در روی سرسیلندر را تمیز 

ب( مطابــق شــکل،تاب ســطح نشــیمنگاه مانیفولــد در سرســیلندر بــا خــط کــش مخصــوص 

گــر مقــدار تــاب بیشــتر از  0/04میلیمتــر اســت، پوســته ســر  کنید.ا بصــورت قطــری بررســی 

کنیــد. ســیلندر را تعویــض 
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گیج روغن را بازکنید)فلش(. ت( پیچ پایه نگهدارنده لوله 

)7±1N.m گشتاور مهره(

کنید. ج( سوکت شیر برقی سیستمVIS )فلش( را جدا 

کنید. چ( سه عدد مهره اتصال مانیفولد به سر سیلندر)فلش(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

کنید. ه( مانیفولد را پیاده 

کردن دمونتاژ 

کنید. 1- عملگر خالئی سیستم VISرا باز 

کنید. الف( شیلنگ خالئی متصل به عملگر)1( را جدا 

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده عملگر )2( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید)3(. پ( بازویی رابط عملگر خالئی و دریچه سیستم  VISرا جدا 
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.VIS  2- بازکردن دریچه سیستم

کنید)فلش(. الف( 3عدد پیچ درپوش دریچه را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ب( دریچه را از مانیفولد جدا 

.)VIS( 3- بازکردن شیربرقی سیستم هوای ورودی متغیر

کنید. الف( شیلنگ متصل به شیر برقی )1( را جدا 

کنید. ج  کرده و شیربرقی را خار ب( پیچ نگهدارنده شیر برقی )فلش(را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

بازدید و بررسی

1- بررسی واشر مانیفولد هوا

کنید. کرده و درصورت لزوم آن راتعویض  واشر مانیفولد را بررسی 

2- بررسی سطح تماس مانیفولد در روی سرسیلندر 

کنید. الف( سطح تماس مانیفولد در روی سرسیلندر را تمیز 

ب( مطابــق شــکل،تاب ســطح نشــیمنگاه مانیفولــد در سرســیلندر بــا خــط کــش مخصــوص 

گــر مقــدار تــاب بیشــتر از  0/04میلیمتــر اســت، پوســته ســر  کنید.ا بصــورت قطــری بررســی 

کنیــد. ســیلندر را تعویــض 
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گیج روغن را بازکنید)فلش(. ت( پیچ پایه نگهدارنده لوله 

)7±1N.m گشتاور مهره(

کنید. ج( سوکت شیر برقی سیستمVIS )فلش( را جدا 

کنید. چ( سه عدد مهره اتصال مانیفولد به سر سیلندر)فلش(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

کنید. ه( مانیفولد را پیاده 

کردن دمونتاژ 

کنید. 1- عملگر خالئی سیستم VISرا باز 

کنید. الف( شیلنگ خالئی متصل به عملگر)1( را جدا 

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده عملگر )2( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید)3(. پ( بازویی رابط عملگر خالئی و دریچه سیستم  VISرا جدا 
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)VIS( سیستم هوای ورودی متغیر
کردن باز 

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به آنها آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

کنید وسوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

VIS کردن عملگر خالئی سیستم 4- باز 

کنید. الف( شیلنگ خالئی متصل به عملگر)1( را باز 

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده عملگر)2( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید)3(. پ( بازویی رابط عملگر خالئی و دریچه سیستم VIS را جدا 

VIS کردن دریچه سیستم 5- باز 

کنید)فلش(. الف( 3عدد پیچ درپوش دریچه را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

VIS کردن شیربرقی سیستم ۶- باز 

کنید.  الف( شیلنگ خالئی متصل به شیر برقی)1( را باز 

کنید. ج  کرده و شیر برقی را خار ب( پیچ نگهدارنده شیربرقی)فلش( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(
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کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس مراحل دمونتاژ می باشد.

بستن

کنید. برای بستن مجموعه مانیفولد هوا برعکس مراحل بازکردن اقدام 

کنید.	  سطح تماس مانیفولد با پوسته سرسیلندر و داخل دریچه های آن را تمیز 

کنید.	  که دفرمه یا معیوب شده است، قبل از نصب تعویض  واشر مانیفولد هوا را در صورتی 

  توجه 
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)VIS( سیستم هوای ورودی متغیر
کردن باز 

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به آنها آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

کنید وسوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

VIS کردن عملگر خالئی سیستم 4- باز 

کنید. الف( شیلنگ خالئی متصل به عملگر)1( را باز 

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده عملگر)2( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

کنید)3(. پ( بازویی رابط عملگر خالئی و دریچه سیستم VIS را جدا 

VIS کردن دریچه سیستم 5- باز 

کنید)فلش(. الف( 3عدد پیچ درپوش دریچه را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(

VIS کردن شیربرقی سیستم ۶- باز 

کنید.  الف( شیلنگ خالئی متصل به شیر برقی)1( را باز 

کنید. ج  کرده و شیر برقی را خار ب( پیچ نگهدارنده شیربرقی)فلش( را باز 

)8±3N.m :گشتاور پیچ(
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کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس مراحل دمونتاژ می باشد.

بستن

کنید. برای بستن مجموعه مانیفولد هوا برعکس مراحل بازکردن اقدام 

کنید.	  سطح تماس مانیفولد با پوسته سرسیلندر و داخل دریچه های آن را تمیز 

کنید.	  که دفرمه یا معیوب شده است، قبل از نصب تعویض  واشر مانیفولد هوا را در صورتی 

  توجه 
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گاز پدال 
کردن  باز 

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به آنها آسیبی وارد نشود.	 

  توجه 

کنید وسوییچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

گاز  3- بازکردن پدال 

کنید)1(. گاز را جدا  کانکتور پدال  الف( 

کنید. گاز)فلش(را باز  ب( 3عدد مهره پدال 

)8±1N.m گشتاور پیچ(

کنید. ج  گاز را خار پ(پدال 

بستن :
کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

53۴
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بازدید و بررسی

VIS 1- بررسی عملکرد شیربرقی سیستم

ــا اســتفاده از مولتــی مترمقاومــت ترمینال هــای شــیر برقــی را طبــق جــدول زیــر  الــف( ب

کنیــد. بررســی 

گر نتایج مطابق جدول فوق نیست، شیربرقی را تعویض کنید. ا

کنیــد و عملکــرد آنــرا بررســی  ب( ولتــاژ باتــری را بــه ترمینالهــای 1و2 شــیربرقی اعمــال 

نماییــد.

کنید. گر نتایج تست مطابق جدول فوق نیست،شیربرقی را تعویض  ا

بستن:

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن می باشد.

مقاومت شرایط ارتباط مولتی متر

 ۳۰Ω دمای معمولی ترمینال1و2

وضعیت شیر شرایط ارتباط باتری

باز دائم

مثبت باتری به 
ترمینال2

منفی باتری به 
ترمینال1

بسته
قطع

مثبت باتری به 
ترمینال2

منفی باتری به 
ترمینال1
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  توجه 
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کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

گاز  3- بازکردن پدال 

کنید)1(. گاز را جدا  کانکتور پدال  الف( 

کنید. گاز)فلش(را باز  ب( 3عدد مهره پدال 

)8±1N.m گشتاور پیچ(

کنید. ج  گاز را خار پ(پدال 

بستن :
کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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بازدید و بررسی
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کنیــد و عملکــرد آنــرا بررســی  ب( ولتــاژ باتــری را بــه ترمینالهــای 1و2 شــیربرقی اعمــال 

نماییــد.

کنید. گر نتایج تست مطابق جدول فوق نیست،شیربرقی را تعویض  ا

بستن:

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن می باشد.

مقاومت شرایط ارتباط مولتی متر

 ۳۰Ω دمای معمولی ترمینال1و2
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باز دائم

مثبت باتری به 
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گزوز 10 - سیستم ا

Chery Automobile Co., Ltd.

11 - SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

11–3

11

SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Exhaust system is used to control engine exhaust, reducing vehicle emissions by precatalytic converter and 
main catalytic converter, and eliminating exhaust noise by muffler. When exhaust system discharges exhaust 
gas, oxygen sensor monitors oxygen content in exhaust gas. Engine control module adjusts air-fuel ratio of 
combustible gas mixture to control vehicle emissions and achieve optimal fuel economy according to 
feedback signals of oxygen sensor and combining with other sensor signals.

1 - Exhaust Manifold Gasket 2 - Oxygen Sensor Bracket 

3 - Exhaust Manifold Heat Insulator 4 - Exhaust Manifold Assembly

5 - Upstream Oxygen Sensor 6 - Front Precatalytic Converter Heat Insulator

7 - Rear Precatalytic Converter Heat Insulator 8 - Exhaust Manifold Bracket

9 - Downstream Oxygen Sensor 10 - Front Exhaust Pipe Assembly

11 - Muffler Heat Insulator 2 12 - Diamond Shaped Hanger Block

13 - Main Catalytic Converter Assembly 14 - Gasket 

15 - Front Muffler Assembly 16 - Fuel Tank Heat Insulator

17 - Muffler Heat Insulator 1 18 - Rear Muffler Assembly

RM1A110010

×2

×7

×3
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×2
×2

×2

×2
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9
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1
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11
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16

17

18

12
13 14

گزوز کسیژن۱- واشر مانیفولد  ا ۲- پایه سنسور ا

گیر ۴- مانیفولد  دود۳- حرارت 

کسیژن باال کاتالیزور۵- سنسور ا گیر جلویی  ۶- حرارت 

کاتالیزور گیر عقبی  ۸- پایه مانیفولد  دود۷- حرارت 

کسیژن پایین گزوز جلو۹- سنسور ا ۱۰- لوله ا

گزوز جلو گیر انباره ا گزوز۱۱- حرارت  ۱۲- منجید نگهدارنده ا

کاتالیزور اصلی ۱۴- واشر۱۳- 

گزوز جلو ک۱۵- انباره ا گیر با ۱۶- حرارت 

گیر انباره عقب گزوز عقب۱۷- حرارت  ۱۸- انباره ا

کاهــش میدهــد. گازهــا را  کاتالیــزور جلــو و اصلی،آالینــده هــای موتــور و صــدای ناشــی از خــروج  کنتــرل میکنــد و بوســیله  گزوز،گازهــای خروجــی از موتــور را  سیســتم ا
گازهــای خروجــی را مانیتــور میکنــد و سیســتم مدیریــت موتــور، نســبت ســوخت و هــوا  کســیژن موجــود در  کســیژن،ملکول های ا گازهــا از موتور،سنســور ا هنــگام خــروج 
کاهــش یابــد و بهینــه تریــن میــزان مصــرف ســوخت بــر اســاس ســیگنال های دریافتــی از سنســور  کــرده تــا درصــد آالینــده هــا  را بــرای احتــراق داخــل ســیلندر اصــاح 

گــردد. کســیژن و ســایر سنســورها ایجــاد  ا

فی معر

آشنایی
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آشــنایی...... .........................53۷
۵۳۷.............................. معرفــی 
۵۳۸......................... اســتانداردها 
ابــزار................................. ۵۳۸
یابــی............................53۹ عیــب 
جــدول ایــرادات......................۵۳۹
گــزوز...................۵۳۹ بررســی نشــتی ا
نگهــداری.................5۴۰ و  ســرویس 
مانیفولد دود......................۵۴۰
کــردن.........................۵۴۰ بــاز 
ــد و بررســی...................۵۴۲ بازدی
 بســتن ............................۵۴۳
گــزوز جلــو...............۵۴۴ لولــه ا
کــردن........................۵۴۴ بــاز 
بســتن............................ ۵۴۵
اصلــی..................۵۴۶ کاتالیــزور 
کــردن.........................۵۴۶ ــاز  ب
بســتن............................ ۵۴۷
گــزوز جلــو.................۵۴۸ انبــاره ا
کــردن.........................۵۴۸ ــاز  ب
ــتن............................ ۵۴۹ بس
گــزوز عقــب.................۵۵۰ انبــاره ا
کــردن.........................۵۵۰ بــاز 
۵۵۱ بســتن............................ 
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11–3

11

SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Exhaust system is used to control engine exhaust, reducing vehicle emissions by precatalytic converter and 
main catalytic converter, and eliminating exhaust noise by muffler. When exhaust system discharges exhaust 
gas, oxygen sensor monitors oxygen content in exhaust gas. Engine control module adjusts air-fuel ratio of 
combustible gas mixture to control vehicle emissions and achieve optimal fuel economy according to 
feedback signals of oxygen sensor and combining with other sensor signals.

1 - Exhaust Manifold Gasket 2 - Oxygen Sensor Bracket 

3 - Exhaust Manifold Heat Insulator 4 - Exhaust Manifold Assembly

5 - Upstream Oxygen Sensor 6 - Front Precatalytic Converter Heat Insulator

7 - Rear Precatalytic Converter Heat Insulator 8 - Exhaust Manifold Bracket

9 - Downstream Oxygen Sensor 10 - Front Exhaust Pipe Assembly

11 - Muffler Heat Insulator 2 12 - Diamond Shaped Hanger Block

13 - Main Catalytic Converter Assembly 14 - Gasket 

15 - Front Muffler Assembly 16 - Fuel Tank Heat Insulator

17 - Muffler Heat Insulator 1 18 - Rear Muffler Assembly
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گیر انباره عقب گزوز عقب۱۷- حرارت  ۱۸- انباره ا
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فی معر

آشنایی
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۵۳۸......................... اســتانداردها 
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بســتن............................ ۵۴۷
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ــتن............................ ۵۴۹ بس
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                                 علت       ایراد

گزوز  صدای  زیاد  ا

گزوز شل بودن اتصاالت ا

گزوز معیوب بودن یا نشتی مانیفولد ا

کاتالیزور اصلی معیوب بودن یا نشتی 

گزوز جلو معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز عقب معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز گلویی ا  معیوب بودن واشر 

گزوز گرم شدن بیش از حد ا

گزوز کیپ بودن مانیفولد ا  گرفتگی و 

کاتالیزور اصلی کیپ بودن 

کاتالیزور اولیه کیپ بودن 

نامیزان بودن تایمینگ جرقه و موتور

نامیزان بودن اختاط سوخت با هوا

گزوز نشتی  ا

گزوز گلویی ا معیوب بودن واشر 

گزوز معیوب بودن یا نشتی مانیفولد ا

کاتالیزور اصلی معیوب بودن یا نشتی 

گزوز جلو معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز عقب معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز : بررسی نشتی ا

گزوز : کنترل نشتی از اتصاالت ا نحوه 

گــزوز قابــل قبــول اســت امــا نشــتی  کمــی نشــتی در اتصــاالت سیســتم ا کنید.وجــود مقــدار  گــزوز را بررســی  گــرم شود،ســپس نشــتی از سیســتم ا کنیــد تــا  موتــور را روشــن 

گــزوز و سرســیلندر وجودداشــته باشــد.روش تشــخیص صحیــح بررســی نشــتی،عدم لــرزش موتــور و عــدم وجــود صدایــی شــبیه پــوف  نبایــد از فضــای بیــن مانیفولــد ا

گــزوز میباشــد. در ا

عیب یابی
جدول ایرادات:
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گشتاور)N.M(                   قطعه

گیر مانیفولد  دود 3+8پیچ حرارت 
گزوز جلو به مانیفولد 5±45مهره اتصال لوله ا

5+20پیچ اتصال مانیفولد  دود به پایه آن
5+20 مهره نگهدارنده مانیفولد  دود

کاتالیزور جلو گیر  3+8پیچ حرارت 
گزوز جلو کاتالیزور اصلی به لوله ا 5±45مهره اتصال 

کاتالیزور اصلی به انباره جلو 5±45مهره اتصال 
گزوز عقب 5±45مهره اتصال انباره جلو به انباره ا

کسیژن باال 5±45 سنسور ا
کسیژن پایین 5±45سنسور ا

استانداردها 
گشتاورهای مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی 

Chery Automobile Co., Ltd.

11 - SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

11–4

11

Specifications

Torque Specifications

Tools

General Tools

Description Torque (N·m)

Exhaust Manifold Heat Insulator Fixing Bolt 8 + 3

Coupling Nut Between Exhaust Manifold Assembly 
and Front Exhaust Pipe Assembly 45 ± 5

Coupling Bolt Between Exhaust Manifold Assembly 
and Exhaust Manifold Bracket 20 + 5

Exhaust Manifold Assembly Fixing Nut 20 + 5

Precatalytic Converter Heat Insulator Fixing Bolt 8 + 3

Coupling Nut Between Main Catalytic Converter 
Assembly and Front Exhaust Pipe Assembly 45 ± 5

Coupling Nut Between Main Catalytic Converter 
Assembly and Front Muffler Assembly 45 ± 5

Coupling Nut Between Front Muffler Assembly and 
Rear Muffler Assembly 45 ± 5

Upstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Downstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000063

RCH0000060

کش خط 

فیلر
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گزوز 10 - سیستم ا

                                 علت       ایراد

گزوز  صدای  زیاد  ا

گزوز شل بودن اتصاالت ا

گزوز معیوب بودن یا نشتی مانیفولد ا

کاتالیزور اصلی معیوب بودن یا نشتی 

گزوز جلو معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز عقب معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز گلویی ا  معیوب بودن واشر 

گزوز گرم شدن بیش از حد ا

گزوز کیپ بودن مانیفولد ا  گرفتگی و 

کاتالیزور اصلی کیپ بودن 

کاتالیزور اولیه کیپ بودن 

نامیزان بودن تایمینگ جرقه و موتور

نامیزان بودن اختاط سوخت با هوا

گزوز نشتی  ا

گزوز گلویی ا معیوب بودن واشر 

گزوز معیوب بودن یا نشتی مانیفولد ا

کاتالیزور اصلی معیوب بودن یا نشتی 

گزوز جلو معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز عقب معیوب بودن یا نشتی انباره ا

گزوز : بررسی نشتی ا

گزوز : کنترل نشتی از اتصاالت ا نحوه 

گــزوز قابــل قبــول اســت امــا نشــتی  کمــی نشــتی در اتصــاالت سیســتم ا کنید.وجــود مقــدار  گــزوز را بررســی  گــرم شود،ســپس نشــتی از سیســتم ا کنیــد تــا  موتــور را روشــن 

گــزوز و سرســیلندر وجودداشــته باشــد.روش تشــخیص صحیــح بررســی نشــتی،عدم لــرزش موتــور و عــدم وجــود صدایــی شــبیه پــوف  نبایــد از فضــای بیــن مانیفولــد ا

گــزوز میباشــد. در ا

عیب یابی
جدول ایرادات:
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گشتاور)N.M(                   قطعه

گیر مانیفولد  دود 3+8پیچ حرارت 
گزوز جلو به مانیفولد 5±45مهره اتصال لوله ا

5+20پیچ اتصال مانیفولد  دود به پایه آن
5+20 مهره نگهدارنده مانیفولد  دود

کاتالیزور جلو گیر  3+8پیچ حرارت 
گزوز جلو کاتالیزور اصلی به لوله ا 5±45مهره اتصال 

کاتالیزور اصلی به انباره جلو 5±45مهره اتصال 
گزوز عقب 5±45مهره اتصال انباره جلو به انباره ا

کسیژن باال 5±45 سنسور ا
کسیژن پایین 5±45سنسور ا

استانداردها 
گشتاورهای مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی 

Chery Automobile Co., Ltd.

11 - SQRE4G15B EXHAUST SYSTEM

11–4

11

Specifications

Torque Specifications

Tools

General Tools

Description Torque (N·m)

Exhaust Manifold Heat Insulator Fixing Bolt 8 + 3

Coupling Nut Between Exhaust Manifold Assembly 
and Front Exhaust Pipe Assembly 45 ± 5

Coupling Bolt Between Exhaust Manifold Assembly 
and Exhaust Manifold Bracket 20 + 5

Exhaust Manifold Assembly Fixing Nut 20 + 5

Precatalytic Converter Heat Insulator Fixing Bolt 8 + 3

Coupling Nut Between Main Catalytic Converter 
Assembly and Front Exhaust Pipe Assembly 45 ± 5

Coupling Nut Between Main Catalytic Converter 
Assembly and Front Muffler Assembly 45 ± 5

Coupling Nut Between Front Muffler Assembly and 
Rear Muffler Assembly 45 ± 5

Upstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Downstream Oxygen Sensor 45 ± 5

Precision Straightedge

Feeler Gauge

RCH0000063

RCH0000060

کش خط 
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گزوز 10 - سیستم ا

کردن  مانیفولد دود 5- باز 

کنید. کسیژن پایین )فلش( را از پایه جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گلویــی  کنیــد و واشــر  گــزوز جلــو بــه مانیفولــد دود)1(را بــاز  ب( 2عــدد مهــره اتصــال لولــه ا

کنیــد. ج  گــزوز را خــار ا

)45±5N.m :گشتاور مهره(

کنید.  پ( 2عدد پیچ اتصال مانیفولد دود به پایه آن)2(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

کنید. ت( 7عدد مهره اتصال مانیفولد به سر سیلندر)فلش(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

ج(دســته موتــور ســمت راســت را بازکــرده، پــس از پاییــن آوردن موتور،مانیفولــد را بــاز 

کنیــد و واشــر آن را نماییــد.

کنید.  کسیژن باال )1( را از مانیفولد باز  6- سنسور ا

)45±5N.m: کسیژن )گشتاور سنسور ا
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گزوز 10 - سیستم ا

مانیفولد  دود 
کردن باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز و بســت از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

در غیــر اینصــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

مراقب باشید به رنگ بدنه هنگام باز و بست قطعات،صدمه وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید.  کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

گیر مانیفولد دود کردن حرارت  4- باز 

کنید. کسیژن باال)فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

کســیژن را جــدا  کنیــد و پایــه سنســور ا گیــر مانیفولد)فلــش(را بــاز  ب( 3عــدد پیــچ حــرارت 

کنیــد.

کنید. ج  گیر را خار پ( حرارت 

ســرویس و نگهــداری
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5۴1

گزوز 10 - سیستم ا

کردن  مانیفولد دود 5- باز 

کنید. کسیژن پایین )فلش( را از پایه جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گلویــی  کنیــد و واشــر  گــزوز جلــو بــه مانیفولــد دود)1(را بــاز  ب( 2عــدد مهــره اتصــال لولــه ا

کنیــد. ج  گــزوز را خــار ا

)45±5N.m :گشتاور مهره(

کنید.  پ( 2عدد پیچ اتصال مانیفولد دود به پایه آن)2(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

کنید. ت( 7عدد مهره اتصال مانیفولد به سر سیلندر)فلش(را باز 

)20±5N.m :گشتاور مهره(

ج(دســته موتــور ســمت راســت را بازکــرده، پــس از پاییــن آوردن موتور،مانیفولــد را بــاز 

کنیــد و واشــر آن را نماییــد.

کنید.  کسیژن باال )1( را از مانیفولد باز  6- سنسور ا

)45±5N.m: کسیژن )گشتاور سنسور ا
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5۴۰

گزوز 10 - سیستم ا

مانیفولد  دود 
کردن باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز و بســت از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

در غیــر اینصــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

مراقب باشید به رنگ بدنه هنگام باز و بست قطعات،صدمه وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید.  کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

گیر مانیفولد دود کردن حرارت  4- باز 

کنید. کسیژن باال)فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

کســیژن را جــدا  کنیــد و پایــه سنســور ا گیــر مانیفولد)فلــش(را بــاز  ب( 3عــدد پیــچ حــرارت 

کنیــد.

کنید. ج  گیر را خار پ( حرارت 
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گزوز 10 - سیستم ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز نمایید.	  درصورت معیوب بودن واشر، آن را تعویض 

کنید.	  گر مانیفولد دود دارای ترک یا نشتی است،آن را تعویض  ا

کسیژن باال نشتی وجود نداشته باشد.	  که از محل اتصال سنسور ا کنید  بررسی 

کاتالیزور اصلی رابررسی کنید و از عدم وجود نشتی مطمئن شوید.	   پس از نصب مجموعه مانیفولد،هر گونه نشتی در سرسیلندر،مانیفولد دود و 

  توجه 
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گزوز 10 - سیستم ا

کنیــدو  بــاز  را  بــه مانیفولــد )فلــش(  اولیــه  کاتالیــزور  گیــر  اتصــال حــرارت   پیــچ  7-4عــدد 

کنیــد. راجــدا  مانیفولــد 

)8+3N.m: گشتاور پیچ(

2- تــاب ســطح تمــاس سرســیلندر بــا مانیفولــد دود)نشــیمنگاه مانیفولــد در سرســیلندر(را 

کــش مخصــوص و فیلــر انــدازه بگیریــد. طبــق خطــوط مشــخص شــده در شــکل بوســیله خــط 

کنیــد. گــر مقــدار تــاب بیشــتر از0.04میلیمتــر بــود، ســر ســیلندر را تعویــض  ا

کنید،هیچگونــه خوردگی،دفرمگــی و تــاب نبایــد در آن  3- واشــر  مانیفولــد دود رابررســی 

کنیــد. وجودداشــته باشــد.در غیــر اینصــورت واشــر را تعویــض 

بازدید و بررسی :

کــش مخصــوص را طبــق خطــوط مشــخص شــده در شــکل،روی ســطح مانیفولــد  1-خــط 

ــا  ــد دود ب ــطح مانیفول ــاب س ــر ت گ ــدازه بگیرید.ا ــاب آن را ان ــدار ت ــر، مق ــط فیل ــد و توس قراردهی

کنیــد سرســیلندر بیــش از 0.5 میلیمتــر بــود،آن را تعویــض 
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گزوز 10 - سیستم ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز نمایید.	  درصورت معیوب بودن واشر، آن را تعویض 

کنید.	  گر مانیفولد دود دارای ترک یا نشتی است،آن را تعویض  ا

کسیژن باال نشتی وجود نداشته باشد.	  که از محل اتصال سنسور ا کنید  بررسی 

کاتالیزور اصلی رابررسی کنید و از عدم وجود نشتی مطمئن شوید.	   پس از نصب مجموعه مانیفولد،هر گونه نشتی در سرسیلندر،مانیفولد دود و 

  توجه 
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گزوز 10 - سیستم ا

کنیــدو  بــاز  را  بــه مانیفولــد )فلــش(  اولیــه  کاتالیــزور  گیــر  اتصــال حــرارت   پیــچ  7-4عــدد 

کنیــد. راجــدا  مانیفولــد 

)8+3N.m: گشتاور پیچ(

2- تــاب ســطح تمــاس سرســیلندر بــا مانیفولــد دود)نشــیمنگاه مانیفولــد در سرســیلندر(را 

کــش مخصــوص و فیلــر انــدازه بگیریــد. طبــق خطــوط مشــخص شــده در شــکل بوســیله خــط 

کنیــد. گــر مقــدار تــاب بیشــتر از0.04میلیمتــر بــود، ســر ســیلندر را تعویــض  ا

کنید،هیچگونــه خوردگی،دفرمگــی و تــاب نبایــد در آن  3- واشــر  مانیفولــد دود رابررســی 

کنیــد. وجودداشــته باشــد.در غیــر اینصــورت واشــر را تعویــض 

بازدید و بررسی :

کــش مخصــوص را طبــق خطــوط مشــخص شــده در شــکل،روی ســطح مانیفولــد  1-خــط 

ــا  ــد دود ب ــطح مانیفول ــاب س ــر ت گ ــدازه بگیرید.ا ــاب آن را ان ــدار ت ــر، مق ــط فیل ــد و توس قراردهی

کنیــد سرســیلندر بیــش از 0.5 میلیمتــر بــود،آن را تعویــض 
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گزوز 10 - سیستم ا

ج  کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر آنــرا خــار پ( 2عــدد مهره)1(اتصــال انبــاره جلــو بــه 

کنیــد. 

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کنید. گزوز را از بدنه جدا  ت( 2عدد منجید)فلش(نگهدارنده لوله ا

کنید. ج  گزوز جلو را خار ج( لوله ا

کنید.  گزوز جلو باز  کسیژن پایین)فلش(را از ا 5- سنسور ا

)45-60N.m: کسیژن )گشتاور سنسور ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض کنید و سطوح تماس و رزوه ها،پیچ ها یا مهره ها را تمیز کنید.	 

ــودن هریــک از 	  کــرده و نشــتی را بررســی نماییــد. در صــورت معیــوب ب ــروز نشــتی،پیچ اتصــاالت را ســفت  کنید.درصــورت ب ــزوز را بررســی  گ نشــتی ا

ــد. کنی ــض  ــا را تعوی قطعات،آنه

کسیژن پایین،نشتی ایجاد نشود.	  کنید از محل نصب سنسور ا بررسی 

  توجه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴۴

گزوز 10 - سیستم ا

گزوز جلو  لوله ا

کردن  باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

درغیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

ــو از ارتفــاع رهــا نشــود زیــرا 	  گــزوز مراقــب باشــید انبــاره جل کمــک نیــاز اســت.هنگام بازکــردن ا گــزوز بــه یــک تکنیســین دیگــر بــرای  بــرای بازکــردن ا

ممکــن اســت باعــث جراحــت شــود.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

گزوز جلو کردن لوله ا 4- باز 

کنید. کسیژن پایین )فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گزوز  گلویــی ا کــرده و واشــر  کاتالیــزور اصلــی بــه مانیفولــد را بــاز  ب( 2عــدد مهــره اتصــال)1( 

کنید. را جــدا 

)45±5N.m:گشتاور مهره(
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴5

گزوز 10 - سیستم ا

ج  کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر آنــرا خــار پ( 2عــدد مهره)1(اتصــال انبــاره جلــو بــه 

کنیــد. 

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کنید. گزوز را از بدنه جدا  ت( 2عدد منجید)فلش(نگهدارنده لوله ا

کنید. ج  گزوز جلو را خار ج( لوله ا

کنید.  گزوز جلو باز  کسیژن پایین)فلش(را از ا 5- سنسور ا

)45-60N.m: کسیژن )گشتاور سنسور ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض کنید و سطوح تماس و رزوه ها،پیچ ها یا مهره ها را تمیز کنید.	 

ــودن هریــک از 	  کــرده و نشــتی را بررســی نماییــد. در صــورت معیــوب ب ــروز نشــتی،پیچ اتصــاالت را ســفت  کنید.درصــورت ب ــزوز را بررســی  گ نشــتی ا

ــد. کنی ــض  ــا را تعوی قطعات،آنه

کسیژن پایین،نشتی ایجاد نشود.	  کنید از محل نصب سنسور ا بررسی 

  توجه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴۴

گزوز 10 - سیستم ا

گزوز جلو  لوله ا

کردن  باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

درغیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

ــو از ارتفــاع رهــا نشــود زیــرا 	  گــزوز مراقــب باشــید انبــاره جل کمــک نیــاز اســت.هنگام بازکــردن ا گــزوز بــه یــک تکنیســین دیگــر بــرای  بــرای بازکــردن ا

ممکــن اســت باعــث جراحــت شــود.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کاور موتور را باز   -3

گزوز جلو کردن لوله ا 4- باز 

کنید. کسیژن پایین )فلش( را جدا  کانکتور سنسور ا الف( 

گزوز  گلویــی ا کــرده و واشــر  کاتالیــزور اصلــی بــه مانیفولــد را بــاز  ب( 2عــدد مهــره اتصــال)1( 

کنید. را جــدا 

)45±5N.m:گشتاور مهره(
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5۴۷

گزوز 10 - سیستم ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کرده و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز  درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض 

کنید.	  کاتالیزور اصلی،ترک، شکستگی یا نشتی دارد،آنها را تعویض  گر  ا

کنیــد. در صــورت معیــوب بــودن 	  کــرده و نشــتی را مجــدد بررســی  کنید.درصــورت بــروز نشــتی،پیچ هــای اتصــاالت را ســفت  گــزوز را بررســی    نشــتی ا

کنیــد. هریــک از قطعات،آنهــا را تعویــض 

  توجه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴6

گزوز 10 - سیستم ا

کاتالیزور اصلی 

کردن باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

در غیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک باال ببرید.

کاتالیزور اصلی کردن  4- باز 

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده وواشــر بیــن آنهــا  گــزوز جلــو بــه  الــف(  2عــدد مهــره اتصــال لولــه ا

کنیــد. ج  را خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر بیــن  گــزوز جلــو بــه  ب( 2عــدد مهــره اتصــال انبــاره ا

ــد. کنی ج  ــار ــارا خ آنه

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کنید. کاتالیزور اصلی را باز  پ( 
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5۴۷

گزوز 10 - سیستم ا

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کرده و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز  درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض 

کنید.	  کاتالیزور اصلی،ترک، شکستگی یا نشتی دارد،آنها را تعویض  گر  ا

کنیــد. در صــورت معیــوب بــودن 	  کــرده و نشــتی را مجــدد بررســی  کنید.درصــورت بــروز نشــتی،پیچ هــای اتصــاالت را ســفت  گــزوز را بررســی    نشــتی ا

کنیــد. هریــک از قطعات،آنهــا را تعویــض 

  توجه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴6

گزوز 10 - سیستم ا

کاتالیزور اصلی 

کردن باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

در غیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک باال ببرید.

کاتالیزور اصلی کردن  4- باز 

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده وواشــر بیــن آنهــا  گــزوز جلــو بــه  الــف(  2عــدد مهــره اتصــال لولــه ا

کنیــد. ج  را خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر بیــن  گــزوز جلــو بــه  ب( 2عــدد مهــره اتصــال انبــاره ا

ــد. کنی ج  ــار ــارا خ آنه

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کنید. کاتالیزور اصلی را باز  پ( 
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5۴۹

گزوز 10 - سیستم ا

کنید. گزوز جلو را از بدنه جدا  پ( با آزادکردن منجید،انباره ا

گیر انباره جلو 5- بازکردن حرارت 

کنید. گیر)1(را باز  کرده و حرارت  گیر به بدنه را جدا الف( 9عدد خار اتصال حرارت 

ک گیر با 6- بازکردن حرارت 

ک قــرار دهیــد و2عــدد پیچ)1(نگهدارنــده تســمه  الــف( پایــه نگهدارنــده متحــرک را زیــر بــا

کنیــد. ک را بــاز  هــای بــا

کنید. ک)فلش(را باز  گیر به با ب( مهره های پاستیکی اتصال حرارت 

کنید. گیر را پیاده  پ( حرارت 

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کرده و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز  درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض 

کنید.	  گر انباره جلو،ترک، شکستگی یا نشتی دارد،آن را تعویض  ا

کنیــد. در صــورت معیــوب بــودن 	  کــرده و نشــتی را مجــدد بررســی  کنید.درصــورت بــروز نشــتی،پیچ هــای اتصــاالت را ســفت  گــزوز را بررســی  نشــتی ا

کنیــد. هریــک از قطعات،آنهــا را تعویــض 

  توجه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۴8

گزوز 10 - سیستم ا

گزوز جلو  انباره ا
کردن  باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا  هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

درغیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کمــک نیــاز اســت. مراقــب باشــید انبــاره از ارتفــاع رهــا نشــود زیــرا ممکــن اســت باعــث 	  گــزوز جلــو، یــک تکنیســین دیگــر بــرای  بــرای بازکــردن انبــاره ا

صدمــه شــود.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.

گزوز جلو کردن انباره ا 4- باز 

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر بیــن آنهــارا  الــف(  2عــدد مهــره اتصــال انبــاره جلــو بــه 

کنیــد. ج  خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(

گــزوز جلــو را بازکــرده و واشــر بیــن آنهــارا  ب( 2عــدد مهــره اتصــال انبــاره عقــب بــه انبــاره ا

کنیــد. ج  خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(
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5۴۹

گزوز 10 - سیستم ا

کنید. گزوز جلو را از بدنه جدا  پ( با آزادکردن منجید،انباره ا

گیر انباره جلو 5- بازکردن حرارت 

کنید. گیر)1(را باز  کرده و حرارت  گیر به بدنه را جدا الف( 9عدد خار اتصال حرارت 

ک گیر با 6- بازکردن حرارت 

ک قــرار دهیــد و2عــدد پیچ)1(نگهدارنــده تســمه  الــف( پایــه نگهدارنــده متحــرک را زیــر بــا

کنیــد. ک را بــاز  هــای بــا

کنید. ک)فلش(را باز  گیر به با ب( مهره های پاستیکی اتصال حرارت 

کنید. گیر را پیاده  پ( حرارت 

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کرده و سطوح تماس و رزوه ها را تمیز  درصورت معیوب بودن واشر،آن را تعویض 

کنید.	  گر انباره جلو،ترک، شکستگی یا نشتی دارد،آن را تعویض  ا

کنیــد. در صــورت معیــوب بــودن 	  کــرده و نشــتی را مجــدد بررســی  کنید.درصــورت بــروز نشــتی،پیچ هــای اتصــاالت را ســفت  گــزوز را بررســی  نشــتی ا

کنیــد. هریــک از قطعات،آنهــا را تعویــض 

  توجه 
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گزوز 10 - سیستم ا

گزوز جلو  انباره ا
کردن  باز 

گــزوز مطمئــن شــوید.	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا  هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

درغیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کمــک نیــاز اســت. مراقــب باشــید انبــاره از ارتفــاع رهــا نشــود زیــرا ممکــن اســت باعــث 	  گــزوز جلــو، یــک تکنیســین دیگــر بــرای  بــرای بازکــردن انبــاره ا

صدمــه شــود.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.

گزوز جلو کردن انباره ا 4- باز 

کاتالیــزور اصلــی را بازکــرده و واشــر بیــن آنهــارا  الــف(  2عــدد مهــره اتصــال انبــاره جلــو بــه 

کنیــد. ج  خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(

گــزوز جلــو را بازکــرده و واشــر بیــن آنهــارا  ب( 2عــدد مهــره اتصــال انبــاره عقــب بــه انبــاره ا

کنیــد. ج  خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(
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گزوز عقب گیر انباره ا ۴- بازکردن حرارت 

کنید)فلش(. گیر را جدا  الف( 4عدد خار نگهدارنده حرارت 

کنید. گیر انباره عقب را جدا  ب( حرارت 

بستن 

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کرده و سطوح تماس را تمیز  گزوز، آنرا تعویض  درصورت معیوب بودن واشر ا

کنید.	  گر انباره عقب،ترک، شکستگی یا نشتی دارد، آن را تعویض  ا

کنیــد. در صــورت معیــوب بــودن 	  کــرده و نشــتی را مجــدد بررســی  کنید.درصــورت بــروز نشــتی،پیچ هــای اتصــاالت را ســفت  گــزوز را بررســی  نشــتی ا

کنیــد. هریــک از قطعات،آنهــا را تعویــض 

  توجه 
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گزوز 10 - سیستم ا

گزوز عقب  انباره ا
کردن  باز 

گــزوز مطمئــن شــوید. 	  گــزوز بســیار داغ هســتند،بنابراین قبــل از اقــدام بــه بــاز وبســت،از ســرد بــودن قطعــات ا هنــگام روشــن بــودن موتور،مانیفولــد دود و ا

در غیــر ایــن صــورت احتمــال ســوختگی و آســیب دیدگــی وجــود دارد.

هشدار

کمــک نیــاز اســت. مراقــب باشــید انبــاره از ارتفــاع رهــا نشــود زیــرا ممکــن اســت 	  گــزوز عقــب، بــه یــک تکنیســین دیگــر بــرای  بــرای بازکــردن انبــاره ا

باعــث صدمــه شــود.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1
2- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.

گزوز عقب کردن انباره ا 3- باز 

گــزوز جلــو را بازکــرده و واشــر بیــن آن هــا  الــف( 2عــدد مهــره اتصــال انبــاره عقــب بــه انبــاره ا

کنیــد. ج  را خــار

)45±5N.m:گشتاور مهره(

کنید. گزوز عقب را از3ناحیه اتصال به اتاق)فلش(آزاد  ب( انباره ا
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SQRE4G15Bکننده  موتور ۱1 - سیستم خنک 

آشنایی

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–3

12
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GENERAL INFORMATION
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گشتاور ) N.m (عنوان

1 ± 9پیچ قفل درب موتور

1 ± 7پیچ سینی باالی رادیاتور

1 ± 5پیچ مخزن انبساط

3 + 8پیچ هوزینگ ترموستات

3 + 8پیچ پایه شیلنگ بوستر

3 + 8پیچ پوسته ترموستات

1 ± 14سنسور دمای آب موتور

1 ± 5پیچ فن رادیاتور

گیربکس 1 ± 7پیچ پایه شیلنگ خنک کن 

کندانسور 1 ± 7پیچ اتصال رادیاتور و 

گیربکس 3 ± 32پیچ سوراخ دار خنک کن 

5 + 20پیچ پولی واترپمپ

3 + 8پیچ واترپمپ

استاندارها

گشتاورهای مجاز جدول 

کننده ظرفیت مایع خنک 
ظرفیت )لیتر( عنوان

کننده  7.4مایع خنک 

کننده ترکیب مایع خنک 

G11 آب خالصضدیخ

47درصد53درصد

کننده نقطه انجماد مایع خنک 

نقطه انجماد)°C(عنوان

کننده 40-مایع خنک 

کننده فشار مایع خنک 

فشار ) bar (عنوان

کننده)تست فشار( 0.2 ± 1.3فشار سیستم خنک 
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2. بوش الستیکی باالی رادیاتور1. سینی باالی رادیاتور

4. بوش الستیکی پایین رادیاتور3. رادیاتور

6. شیلنگ ورودی موتور5. شیلنگ خروجی آب موتور

8. ترموستات7. هوزینگ ترموستات

10. پوسته ترموستات9. سنسور دمای آب موتور

گردش آب کوتاه  12. شیلنگ شماره2 خروجی از ترموستات11. شیلنگ 

14. شیلنگ ورودی رادیاتور بخاری13. رادیاتور بخاری

16. واتر پمپ15. شیلنگ خروجی رادیاتور بخاری

18. شیلنگ خروجی ترموستات متصل به لوله فلزی17. پولی واتر پمپ

گردش آب 20. شیلنگ تخلیه آب موتور به مخزن انبساط19. لوله فلزی 

22. شیلنگ شماره 2 مخزن انبساط21. شیلنگ شماره 3 مخزن انبساط

24. مخزن انبساط23. شیلنگ شماره 1 مخزن انبساط

26. شیلنگ تخلیه آب رادیاتور به مخزن انبساط25. فن رادیاتور

کاری مختلف میباشد. کارکرد موتور در یک محدوده مناسب و بهینه شدن راندمان موتور در شرایط  کننده نگه داشتن دمای  وظیفه سیستم خنک 

کــه بــه وســیله واتــر پمــپ، فشــار مــدار سیســتم افزایــش می یابــد و مایــع خنــک کننــده  ع خنــک کننــده اجبــاری )آب خنــک( میباشــد  سیســتم خنــک کننــده موتــور از نــو

گــردش درمی آیــد. در مــدار بــه 
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در یــک محــدوده دمایــی ثابــت بهتریــن عملکــرد و راندمــان را داشــته باشــد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

557

SQRE4G15Bکننده  موتور ۱1 - سیستم خنک 

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–7

12

Cooling System Operation Flowchart

1 - Expansion Tank 2 - Expansion Tank Outlet Pipe

3 - Small Circulation Water Pipe 4 - Heater Inlet Pipe

5 - Heater Core 6 - Heater Outlet Pipe

7 - Thermostat Assembly 8 - Cylinder Block

9 - Water Pump 10 - Engine Discharge Pipe

11 - Engine Outlet Pipe 12 - Engine Inlet Pipe

13 - Black Solid Arrow (Indicates High Temperature 
Coolant)

14 - Radiator

15 - Hollow Arrow (Indicates Low Temperature 
Coolant)

16 - Radiator Discharge Hose
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کوتاه: گردش آب  مسیر 

کننــده فقــط داخــل بلــوک ســیلندرگردش می کننــد  کمتــر از 2ᵒc±82 باشــد، ترموســتات بســته اســت. بنابرایــن مایــع خنــک  کننــده  کــه دمــای مایــع خنــک  وقتــی 

کــن روغــن و  گاز، خنــک  کننــده را داخــل بلــوک ســیلندر، دریچــه  گــرم می کنــد. در ایــن حالــت واترپمــپ مایــع خنــک  گــرم شــدن دارنــد را  کــه نیــاز بــه  و اجــزای موتــور 

کننــده از طریــق رادیاتــور بــه محیــط منتقــل نمی شــود. گرمــای مایــع خنــک  گــردش درمــی آورد و  سرســیلندر بــه 

مسیرگردش آب بلند:

ج و وارد رادیاتــور  کننــده از بلــوک ســیلندر خــار کل مایــع خنــک  کامــل بــاز شــده و  کننــده بیشــتر از 1ᵒc±103  باشــد، ترموســتات بطــور  کــه دمــای مایــع خنــک  وقتــی 

گــردش آب تکمیــل شــود. انتقــال حــرارت  کــه پــس از انتقــال حــرارت بــه محیــط، مجــددا توســط واتــر پمــپ بــه داخــل بلــوک ســیلندر پمپــاژ میگــردد تاســیکل  میشــود 

کاهــش ســریع دمــا مانــع از جــوش آوردن موتــور میشــود. گرفتــه در رادیاتــور و  صــورت 

کاهش میدهد. گیر بکس را  گردش آب بلند وارد دیواره جانبی رادیاتور شده و دمای  وروغن  کننده در مسیر  در مدلCVT، مایع خنک 

کند، فن رادیاتور تحت شرایط زیر عمل میکند: کار  که موتور در شرایط نرمال  وقتی 

کند، فن یکسره عمل میکند.	  کار  گر سنسور دمای آب خراب شده باشد و موتور  ا

کار میکند.	  کولر روشن شود، فن با دور پایین شروع به  کمپورسور  گر  ا

کار میکند.	  کولر باال رود، فن با دور تند شروع  به  گاز  کولر روشن باشد و فشار  کمپرسور  گر  ا

کند عمل میکند.	  گراد باشد،فن با دور  کننده بیشتر از 96 درجه سانتی  گر دمای مایع خنک  ا

کار میکند.	  گراد  برسد، فن با دور تند شروع به  کننده به بیشتر از 102 درجه سانتی  گر دمای مایع خنک  ا

کند میگردد.	  گراد برسد، دور تند فن متوقف میشود وتبدیل به دور  کمتر از 99 درجه سانتی  کننده به  گر دمای مایع خنک  ا

کند فن نیز متوقف می شود  و فن عمل نمی کند.	  گراد باشد، دور  کمتر  از  93 درجه سانتی  کننده  گر دمای مایع خنک  ا
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ج و وارد رادیاتــور  کننــده از بلــوک ســیلندر خــار کل مایــع خنــک  کامــل بــاز شــده و  کننــده بیشــتر از 1ᵒc±103  باشــد، ترموســتات بطــور  کــه دمــای مایــع خنــک  وقتــی 

گــردش آب تکمیــل شــود. انتقــال حــرارت  کــه پــس از انتقــال حــرارت بــه محیــط، مجــددا توســط واتــر پمــپ بــه داخــل بلــوک ســیلندر پمپــاژ میگــردد تاســیکل  میشــود 

کاهــش ســریع دمــا مانــع از جــوش آوردن موتــور میشــود. گرفتــه در رادیاتــور و  صــورت 

کاهش میدهد. گیر بکس را  گردش آب بلند وارد دیواره جانبی رادیاتور شده و دمای  وروغن  کننده در مسیر  در مدلCVT، مایع خنک 

کند، فن رادیاتور تحت شرایط زیر عمل میکند: کار  که موتور در شرایط نرمال  وقتی 

کند، فن یکسره عمل میکند.	  کار  گر سنسور دمای آب خراب شده باشد و موتور  ا

کار میکند.	  کولر روشن شود، فن با دور پایین شروع به  کمپورسور  گر  ا

کار میکند.	  کولر باال رود، فن با دور تند شروع  به  گاز  کولر روشن باشد و فشار  کمپرسور  گر  ا

کند عمل میکند.	  گراد باشد،فن با دور  کننده بیشتر از 96 درجه سانتی  گر دمای مایع خنک  ا

کار میکند.	  گراد  برسد، فن با دور تند شروع به  کننده به بیشتر از 102 درجه سانتی  گر دمای مایع خنک  ا

کند میگردد.	  گراد برسد، دور تند فن متوقف میشود وتبدیل به دور  کمتر از 99 درجه سانتی  کننده به  گر دمای مایع خنک  ا

کند فن نیز متوقف می شود  و فن عمل نمی کند.	  گراد باشد، دور  کمتر  از  93 درجه سانتی  کننده  گر دمای مایع خنک  ا
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Cooling System Leakage Test

Test Procedures

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Check if coolant level is between "MAX" and "MIN" lines. 

If coolant level is below "MIN" line, add coolant.

3. Connect cooling system pressure tester to coolant 
pressure release cap opening (expansion tank cap 
opening) and tighten it slowly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.

CAUTION

When testing cooling system, please pressurize system to specified pressure. Otherwise, it may damage 
system components.
Before testing cooling system, do not perform operation until coolant temperature drops to normal level. 
Otherwise, it may cause scald.

RM1A120030
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RM1A120040

CAUTION

Make sure there is no leakage in connecting part of coolant system pressure tester, in order to avoid 
pressure leakage during test.

کننــده زیــاد 	  کار می کندیــا دمــای مایــع خنــک  کــه موتــور  کننــده، از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید. زمانــی  قبــل از انجــام تعمیــرات سیســتم خنــک 

کنــد و منجــر بــه ســوختگی  می باشــد درب مخــزن انبســاط یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا ممکــن اســت آب یــا بخــار داغ بــه بیــرون ســرریز 

و صدمــات جانــی شــود.

هشدار

کنیــد، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت بــه متعلقــات سیســتم 	  هنــگام انجــام تســت فشــار، فشــار  وارد بــر سیســتم را طبــق مقــدار  اســتاندارد تنظیــم 

آســیب برســد.

کننــده مطمئــن شــوید، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت بــا دمــای زیــاد بــر اثــر فشــار 	  قبــل از تســت فشــار سیســتم از پاییــن بــودن دمــای مایــع خنــک 

بــه بیــرون ســرریز شــود.

کننده نباشــد تا از فرار فشــار جلوگیری شــود.	  که نشــتی در متعلقات و رابط های تســتر فشــار سیســتم خنک  مطمئن شــوید 

  توجه

  توجه

کننده تست فشار سیستم خنک 

مراحل تست فشار:

کنید و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

ــاخص Max و  ــن ش ــه بی ک ــد  کنی ــک  ــاط را چ ــزن انبس ــده در مخ کنن ــک  ــع خن ــطح مای 2. س

ــد. کنی ــه  ــه آن اضاف ــت ب ــر از Min اس کمت ــع  ــطح مای ــر س گ ــد، ا Min باش

کنیــد. ) درب  کنیــد و آن را بــه آرامــی ســفت  3. تســتر فشــار را بــه درب مخــزن انبســاط وصــل 

مخــزن انبســاط بایــد بــاز شــده باشــد.(
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Cooling System Leakage Test

Test Procedures

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Check if coolant level is between "MAX" and "MIN" lines. 

If coolant level is below "MIN" line, add coolant.

3. Connect cooling system pressure tester to coolant 
pressure release cap opening (expansion tank cap 
opening) and tighten it slowly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.

CAUTION

When testing cooling system, please pressurize system to specified pressure. Otherwise, it may damage 
system components.
Before testing cooling system, do not perform operation until coolant temperature drops to normal level. 
Otherwise, it may cause scald.
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CAUTION

Make sure there is no leakage in connecting part of coolant system pressure tester, in order to avoid 
pressure leakage during test.

کننــده زیــاد 	  کار می کندیــا دمــای مایــع خنــک  کــه موتــور  کننــده، از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید. زمانــی  قبــل از انجــام تعمیــرات سیســتم خنــک 

کنــد و منجــر بــه ســوختگی  می باشــد درب مخــزن انبســاط یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا ممکــن اســت آب یــا بخــار داغ بــه بیــرون ســرریز 

و صدمــات جانــی شــود.

هشدار

کنیــد، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت بــه متعلقــات سیســتم 	  هنــگام انجــام تســت فشــار، فشــار  وارد بــر سیســتم را طبــق مقــدار  اســتاندارد تنظیــم 

آســیب برســد.

کننــده مطمئــن شــوید، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت بــا دمــای زیــاد بــر اثــر فشــار 	  قبــل از تســت فشــار سیســتم از پاییــن بــودن دمــای مایــع خنــک 

بــه بیــرون ســرریز شــود.

کننده نباشــد تا از فرار فشــار جلوگیری شــود.	  که نشــتی در متعلقات و رابط های تســتر فشــار سیســتم خنک  مطمئن شــوید 

  توجه

  توجه

کننده تست فشار سیستم خنک 

مراحل تست فشار:

کنید و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

ــاخص Max و  ــن ش ــه بی ک ــد  کنی ــک  ــاط را چ ــزن انبس ــده در مخ کنن ــک  ــع خن ــطح مای 2. س

ــد. کنی ــه  ــه آن اضاف ــت ب ــر از Min اس کمت ــع  ــطح مای ــر س گ ــد، ا Min باش

کنیــد. ) درب  کنیــد و آن را بــه آرامــی ســفت  3. تســتر فشــار را بــه درب مخــزن انبســاط وصــل 

مخــزن انبســاط بایــد بــاز شــده باشــد.(
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ON-VEHICLE SERVICE

Coolant Replacement

Coolant Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove expansion tank cap when engine temperature and radiator temperature are low.
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Put a coolant collector under vehicle, rotate radiator drain 

cock plug (arrow) and drain coolant in radiator and 
expansion tank.

HINT:

Put a drainage device or similar tool at radiator outlet, so 
that coolant can flow into collector smoothly.

6. After coolant stops flowing, retighten radiator drain cock plug.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120070

CAUTION

Tighten drain cock plug to prevent leakage.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wasted coolant should be handled by the specialized department according to local laws and 
regulations. Never discard it at will.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

کنید تا مانع از بروز نشتی شود. 	  پیچ یا در پوش تخلیه رادیاتور را به درستی سفت 

  توجه

  توجه

کننده تعویض مایع خنک 

کننده تخلیه مایع خنک 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون  ســرزیر می شــود 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

کنید و سوئیچ راببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کننده پایین است،درب مخزن انبساط را باز  گر دمای مایع خنک  3. ا

کنید. گیر زیر سپر را باز  4. شل 

کننــده را زیــر رادیاتــور قــرار دهیــد و پیــچ تخلیــه )فلــش( را  5. ظــرف جمــع آوری مایــع خنــک 

کننــده داخــل رادیاتــور و مخــزن انبســاط تخلیــه شــود. بازکنیــد تــا مایــع خنــک 

کنید. کننده ، پیچ یا درپوش تخلیه رادیاتور را ببندید و سفت  6.پس از اتمام تخلیه مایع خنک 

سرویس و نگهداری
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4. Pressurize cooling system to 1.3 ± 0.2 bar with cooling system pressure tester, and then observe pressure 
changes. If system pressure does not drop within 2 minutes, it indicates there is no leakage in system. If 
pressure changes greatly, it indicates that there is a leakage in system; find leaking area and perform 
troubleshooting.

Coolant Freezing Point Test

Test Procedures

1. As shown in illustration, drip a drop of coolant on the 
glass of freezing point tester with a pipette, and then 
observe freezing point value of coolant.

2. As shown in illustration, observe scale 3 of freezing point 
tester to read ethylene glycol coolant freezing point 
value. Freezing point value must be kept at -40°C or 
lower.

If freezing point is beyond specified value, replace coolant.

HINT:

Scale 1 is used to measure freezing point value of propylene glycol coolant, and scale 2 is used to 
measure density of battery electrolyte.

CAUTION

DO NOT mix different colors or types of coolant.
Please select coolant which is suitable for local climate in different areas.
Please read measured value at the scale line. In order to distinguish scale line more clearly, drip a drop 
of water on the glass of freezing point tester with a pipette, then scale line can be clearly distinguished 
via a "waterline".

RM1A120050
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گذشــت 2 دقیقــه تغییــری نکنــد بیانگــر عــدم وجــود  گــر فشــار پــس از  گیــج را مشــاهده نمائیــد. ا 4.فشــار تســتر را بــه 0/2±1/3 بــار برســانید و تغییــرات فشــار روی 

کننــده مــی باشــد. بنابرایــن  کنــد، نشــان دهنــده وجــود نشــتی در سیســتم خنــک  گیــری تغییــر  گــر فشــار بــه طــور چشــم  کننــده اســت. ا نشــتی در مــدار سیســتم خنــک 

کنیــد و آن را رفــع نمائیــد. محــل نشــتی را پیــدا 

کننده تست انجماد سیستم خنک 

ع می باشد.	  کننده مختلف ممنو کردن مایعات مکمل وخنک  ترکیب 

کنید.	  ازضدیخ بانقطه جوش متناسب با مناطق آب وهوایی استفاده 

کننــده بخوانید.بــرای تمایــز بهتــر نحــوه جدایــش ضدیــخ وآب خالــص درغلظــت ســنج،با 	  گیــری شــده راروی خــط جدا لطفــا مقــدار غلظــت انــدازه 

گیــرد.   اســتفاده ازقطــره چکان،چندقطــره آب خالــص درغلظــت ســنج بچکانیــد. درایــن صــورت قطــرات آب درخــط مربــوط بــه آب خالــص قــرار مــی 

  توجه

گیری نحوه اندازه 

کننــده موتــور را  1. همــان طورکــه درشــکل مشــخص شــده اســت،چندقطره ازمایــع خنــک 

ــد. ــه نمایی ــده توج ــان داده ش ــدار نش ــه مق ــد وب ــنج بچکانی ــت س ــل غلظ داخ

ــی  ــش م ــول را نمای گلیک ــن  ــدار اتیل ــت مق ــمت راس ج س ــدر ــط م ــل، خ ــکل مقاب ــق ش 2. مطاب

کننــده وخــط  گیــری مقــدار پروپلیــن مایــع خنــک  ج ســمت چــپ بــرای انــدازه  دهــد. خــط مــدر

کننــده مــی باشــد. نقطــه  ج )3( نیــز بــرای ســنجیدن مقــدار آب موجــود در مایــع خنــک  مــدر

گــراد حفــظ شــود. کننــده بایــد در C°40- درجــه ســانتی  انجمــاد مایــع خنــک 

کنید. کننده را تعویض  گر درجه انجماد مطابق مقدار فوق نیست، مایع خنک  ا

توجه :

گیری الکترولیت باتری می باشد.	  ج)2(برای اندازه  گلیکول و خط مدر گیری پروپلین  ج )1( برای اندازه  خط مدر
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ON-VEHICLE SERVICE

Coolant Replacement

Coolant Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove expansion tank cap when engine temperature and radiator temperature are low.
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Put a coolant collector under vehicle, rotate radiator drain 

cock plug (arrow) and drain coolant in radiator and 
expansion tank.

HINT:

Put a drainage device or similar tool at radiator outlet, so 
that coolant can flow into collector smoothly.

6. After coolant stops flowing, retighten radiator drain cock plug.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120070

CAUTION

Tighten drain cock plug to prevent leakage.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wasted coolant should be handled by the specialized department according to local laws and 
regulations. Never discard it at will.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست قطعات مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

کنید تا مانع از بروز نشتی شود. 	  پیچ یا در پوش تخلیه رادیاتور را به درستی سفت 

  توجه

  توجه

کننده تعویض مایع خنک 

کننده تخلیه مایع خنک 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون  ســرزیر می شــود 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

کنید و سوئیچ راببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کننده پایین است،درب مخزن انبساط را باز  گر دمای مایع خنک  3. ا

کنید. گیر زیر سپر را باز  4. شل 

کننــده را زیــر رادیاتــور قــرار دهیــد و پیــچ تخلیــه )فلــش( را  5. ظــرف جمــع آوری مایــع خنــک 

کننــده داخــل رادیاتــور و مخــزن انبســاط تخلیــه شــود. بازکنیــد تــا مایــع خنــک 

کنید. کننده ، پیچ یا درپوش تخلیه رادیاتور را ببندید و سفت  6.پس از اتمام تخلیه مایع خنک 

سرویس و نگهداری
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4. Pressurize cooling system to 1.3 ± 0.2 bar with cooling system pressure tester, and then observe pressure 
changes. If system pressure does not drop within 2 minutes, it indicates there is no leakage in system. If 
pressure changes greatly, it indicates that there is a leakage in system; find leaking area and perform 
troubleshooting.

Coolant Freezing Point Test

Test Procedures

1. As shown in illustration, drip a drop of coolant on the 
glass of freezing point tester with a pipette, and then 
observe freezing point value of coolant.

2. As shown in illustration, observe scale 3 of freezing point 
tester to read ethylene glycol coolant freezing point 
value. Freezing point value must be kept at -40°C or 
lower.

If freezing point is beyond specified value, replace coolant.

HINT:

Scale 1 is used to measure freezing point value of propylene glycol coolant, and scale 2 is used to 
measure density of battery electrolyte.

CAUTION

DO NOT mix different colors or types of coolant.
Please select coolant which is suitable for local climate in different areas.
Please read measured value at the scale line. In order to distinguish scale line more clearly, drip a drop 
of water on the glass of freezing point tester with a pipette, then scale line can be clearly distinguished 
via a "waterline".

RM1A120050
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گذشــت 2 دقیقــه تغییــری نکنــد بیانگــر عــدم وجــود  گــر فشــار پــس از  گیــج را مشــاهده نمائیــد. ا 4.فشــار تســتر را بــه 0/2±1/3 بــار برســانید و تغییــرات فشــار روی 

کننــده مــی باشــد. بنابرایــن  کنــد، نشــان دهنــده وجــود نشــتی در سیســتم خنــک  گیــری تغییــر  گــر فشــار بــه طــور چشــم  کننــده اســت. ا نشــتی در مــدار سیســتم خنــک 

کنیــد و آن را رفــع نمائیــد. محــل نشــتی را پیــدا 

کننده تست انجماد سیستم خنک 

ع می باشد.	  کننده مختلف ممنو کردن مایعات مکمل وخنک  ترکیب 

کنید.	  ازضدیخ بانقطه جوش متناسب با مناطق آب وهوایی استفاده 

کننــده بخوانید.بــرای تمایــز بهتــر نحــوه جدایــش ضدیــخ وآب خالــص درغلظــت ســنج،با 	  گیــری شــده راروی خــط جدا لطفــا مقــدار غلظــت انــدازه 

گیــرد.   اســتفاده ازقطــره چکان،چندقطــره آب خالــص درغلظــت ســنج بچکانیــد. درایــن صــورت قطــرات آب درخــط مربــوط بــه آب خالــص قــرار مــی 

  توجه

گیری نحوه اندازه 

کننــده موتــور را  1. همــان طورکــه درشــکل مشــخص شــده اســت،چندقطره ازمایــع خنــک 

ــد. ــه نمایی ــده توج ــان داده ش ــدار نش ــه مق ــد وب ــنج بچکانی ــت س ــل غلظ داخ

ــی  ــش م ــول را نمای گلیک ــن  ــدار اتیل ــت مق ــمت راس ج س ــدر ــط م ــل، خ ــکل مقاب ــق ش 2. مطاب

کننــده وخــط  گیــری مقــدار پروپلیــن مایــع خنــک  ج ســمت چــپ بــرای انــدازه  دهــد. خــط مــدر

کننــده مــی باشــد. نقطــه  ج )3( نیــز بــرای ســنجیدن مقــدار آب موجــود در مایــع خنــک  مــدر

گــراد حفــظ شــود. کننــده بایــد در C°40- درجــه ســانتی  انجمــاد مایــع خنــک 

کنید. کننده را تعویض  گر درجه انجماد مطابق مقدار فوق نیست، مایع خنک  ا

توجه :

گیری الکترولیت باتری می باشد.	  ج)2(برای اندازه  گلیکول و خط مدر گیری پروپلین  ج )1( برای اندازه  خط مدر
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کند. کار  کنید و در دور موتور 2000 تا 2500 نگه دارید تا فن  2. درب مخزن انبساط را ببندید، موتور را روشن 

کــه بیــن عالمــت هــای  کنیــد  کننــده بــه دمــای محیــط برسد.ســطح مایــع را در مخــزن بررســی  کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا دمــای مایــع خنــک  3. موتــور را خامــوش 

گــر ســطح مایــع بیشــتر از عالمت"MAX"بــود، مایــع مــازاد  کمتــر از ســطح "MIN"بــود، مراحــل بــاال را مجــدد انجــام دهیــد، ا گر ســطح مایــع  "MAX"و"MIN"باشــد.ا

کنیــد. را از مخــزن تخلیــه 

کردن موتور هیچ مایعی داخل مخزن انبساط نبود موارد زیر را انجام دهید:	  گر پس از روشن   ا

کنید. - موتور را خاموش 

کننده پایین بیاید. کنید تا دمای مایع خنک  - صبر 

- داخل مخزن مایع بریزید تا به سطح عالمت "MAX"برسد.

کننده داخل مخزن پایدار شود.	  کنیدو در دور 2500 نگه دارید تا سطح مایع خنک  موتور را روشن 

  توجه
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Coolant Adding

Only use coolant that meets Chery specifications.

Coolant Capacity

Coolant Concentration

1. Open expansion tank cap and add coolant until coolant 
level reaches "MAX" line.

Item Capacity (L)

Cooling System 7.4

G11 Additive Soft Water

53% 47%

WARNING

If it is necessary to add coolant when engine is hot, loosen expansion tank cap slightly first to release 
internal pressure and loosen cap completely after waiting for a while, and then add coolant.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

DO NOT use inferior coolant.
DO NOT mix different colors or types of coolant.
Be careful when adding coolant; avoid spilling coolant on any area of engine.

RM1A120030

MIN

MAX

کنید و هرگز آن را در چاه نریزید.	  مایع تخلیه شده قبلی راطبق مقررات زیست محیطی معدوم 

حفاظت از محیط زیست 

کننده کردن مایع خنک  اضافه 

کنید. کننده وضدیخ توصیه شده مدیران خودرو استفاده  فقط ازمایع خنک 

کننده ظرفیت مایع خنک 

ظرفیت)لیتر(عنوان

کننده 7.4مایع خنک 

کننده ترکیب مایع خنک 

)G11(آب خالصضدیخ

5347%

کننده) ضدیخ (متفرقه استفاده نکنید.	  از مایع خنک 

ضدیخ های با رنگ وخواص مختلف را با هم ترکیب نکنید.	 

کننده مراقب باشید سرریز نشده و روی قسمت های مختلف موتور نریزد.	  هنگام ریختن مایع خنک 

  توجه

کنیــد تــا فشارسیســتم 	  کمــی شــل  کنید،ابتــدا درب مخــزن انبســاط را کننــده بــه آن اضافــه  کــه موتورگــرم اســت مایــع خنــک  گــر ضــروری اســت زمانــی  ا

کنیــد و مایــع راداخــل مخــزن بریزیــد. کامــل بــاز  کننــده تخلیــه شــده ســپس درب را بطــور  خنــک 

کننده ،فورا  آن را با  آب بشوئید.درصورت سوختگی به پزشک مراجعه نمایید.	  در صورت تماس پوست بدنتان بامایع خنک 

هشدار

1. درب مخــزن انبســاط  را بازکــرده و مایــع را تــا رســیدن بــه عالمــت "MAX" داخــل آن 

بریزیــد. 
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کند. کار  کنید و در دور موتور 2000 تا 2500 نگه دارید تا فن  2. درب مخزن انبساط را ببندید، موتور را روشن 

کــه بیــن عالمــت هــای  کنیــد  کننــده بــه دمــای محیــط برسد.ســطح مایــع را در مخــزن بررســی  کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا دمــای مایــع خنــک  3. موتــور را خامــوش 

گــر ســطح مایــع بیشــتر از عالمت"MAX"بــود، مایــع مــازاد  کمتــر از ســطح "MIN"بــود، مراحــل بــاال را مجــدد انجــام دهیــد، ا گر ســطح مایــع  "MAX"و"MIN"باشــد.ا

کنیــد. را از مخــزن تخلیــه 

کردن موتور هیچ مایعی داخل مخزن انبساط نبود موارد زیر را انجام دهید:	  گر پس از روشن   ا

کنید. - موتور را خاموش 

کننده پایین بیاید. کنید تا دمای مایع خنک  - صبر 

- داخل مخزن مایع بریزید تا به سطح عالمت "MAX"برسد.

کننده داخل مخزن پایدار شود.	  کنیدو در دور 2500 نگه دارید تا سطح مایع خنک  موتور را روشن 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

564

SQRE4G15Bکننده  موتور ۱1 - سیستم خنک 

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–14

12

Coolant Adding

Only use coolant that meets Chery specifications.

Coolant Capacity

Coolant Concentration

1. Open expansion tank cap and add coolant until coolant 
level reaches "MAX" line.

Item Capacity (L)

Cooling System 7.4

G11 Additive Soft Water

53% 47%

WARNING

If it is necessary to add coolant when engine is hot, loosen expansion tank cap slightly first to release 
internal pressure and loosen cap completely after waiting for a while, and then add coolant.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

DO NOT use inferior coolant.
DO NOT mix different colors or types of coolant.
Be careful when adding coolant; avoid spilling coolant on any area of engine.

RM1A120030

MIN

MAX

کنید و هرگز آن را در چاه نریزید.	  مایع تخلیه شده قبلی راطبق مقررات زیست محیطی معدوم 

حفاظت از محیط زیست 

کننده کردن مایع خنک  اضافه 

کنید. کننده وضدیخ توصیه شده مدیران خودرو استفاده  فقط ازمایع خنک 

کننده ظرفیت مایع خنک 

ظرفیت)لیتر(عنوان

کننده 7.4مایع خنک 

کننده ترکیب مایع خنک 

)G11(آب خالصضدیخ

5347%

کننده) ضدیخ (متفرقه استفاده نکنید.	  از مایع خنک 

ضدیخ های با رنگ وخواص مختلف را با هم ترکیب نکنید.	 

کننده مراقب باشید سرریز نشده و روی قسمت های مختلف موتور نریزد.	  هنگام ریختن مایع خنک 

  توجه

کنیــد تــا فشارسیســتم 	  کمــی شــل  کنید،ابتــدا درب مخــزن انبســاط را کننــده بــه آن اضافــه  کــه موتورگــرم اســت مایــع خنــک  گــر ضــروری اســت زمانــی  ا

کنیــد و مایــع راداخــل مخــزن بریزیــد. کامــل بــاز  کننــده تخلیــه شــده ســپس درب را بطــور  خنــک 

کننده ،فورا  آن را با  آب بشوئید.درصورت سوختگی به پزشک مراجعه نمایید.	  در صورت تماس پوست بدنتان بامایع خنک 

هشدار

1. درب مخــزن انبســاط  را بازکــرده و مایــع را تــا رســیدن بــه عالمــت "MAX" داخــل آن 

بریزیــد. 
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d. Remove engine compartment contact switch fixing 
clips (arrow) from tank upper crossmember.

e. Turn over tank upper crossmember, and disconnect 
engine compartment contact switch connector 
(arrow).

f. Remove the tank upper crossmember assembly.
6. Remove engine compartment contact switch (arrow) from 

tank upper crossmember in direction of arrow as shown 
in illustration.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120100

RM1A120110

RM1A120120

ت( خارهــای نگهدارنــده ســوئیچ الدری درب موتــور )فلــش( را از ســینی رادیاتــور جــدا 

کنیــد.

کنید. ج( سینی رادیاتور را برگردانید و سوکت سوئیچ الدری )فلش( را از آن جدا 

کنید ج  چ( سینی باالی رادیاتور را خار

6. ســوئیچ الدری را طبــق فلشــهای نشــان داده شــده در شــکل از ســینی باالیــی رادیاتــور 

کنیــد. ج  خــار

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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Tank Upper Crossmember Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
5. Remove the tank upper crossmember assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from hood lock 
assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

b. Remove hood lock cable fixing clip (1) from tank 
upper crossmember.

c. Remove 4 fixing bolts (arrow) from tank upper 
crossmember assembly. 
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature, after cooling fan stops 
completely; otherwise rotating cooling fan or hot components of engine compartment may cause serious 
injury.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120080

1

RM1A120090

سینی باالی رادیاتور

کردن باز 

کــرده باشــد، در غیــر اینصــورت دوران فــن یــا قطعــات داغ داخــل 	  کــردن ســینی رادیاتــور منتظــر بمانیــد تــا موتــور خنــک شــود و فــن کامــال توقــف  قبــل از بــاز 

محفظــه موتــور ممکــن اســت باعــث ایجــاد صدمــه گــردد.

هشدار

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر جلو را باز 

کنید. کش را باز  کانال هوا  .4

کردن سینی باالی رادیاتور 5. باز 

کنید. الف( سه عدد پیچ )فلش( قفل درب موتور را باز 

) 9 ± 1 N.m :گشتاور پیچ  (

ب( خار نگهدارنده کابل موتور را  از  روی سینی رادیاتور آزاد کنید.

پ( 4پیچ )فلش( سینی باالی رایاتور را باز کنید. 

 N.m) گشتاور پیچ:                  1 ± 9 (
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d. Remove engine compartment contact switch fixing 
clips (arrow) from tank upper crossmember.

e. Turn over tank upper crossmember, and disconnect 
engine compartment contact switch connector 
(arrow).

f. Remove the tank upper crossmember assembly.
6. Remove engine compartment contact switch (arrow) from 

tank upper crossmember in direction of arrow as shown 
in illustration.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120100

RM1A120110

RM1A120120

ت( خارهــای نگهدارنــده ســوئیچ الدری درب موتــور )فلــش( را از ســینی رادیاتــور جــدا 

کنیــد.

کنید. ج( سینی رادیاتور را برگردانید و سوکت سوئیچ الدری )فلش( را از آن جدا 

کنید ج  چ( سینی باالی رادیاتور را خار

6. ســوئیچ الدری را طبــق فلشــهای نشــان داده شــده در شــکل از ســینی باالیــی رادیاتــور 

کنیــد. ج  خــار

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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Tank Upper Crossmember Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
5. Remove the tank upper crossmember assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from hood lock 
assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

b. Remove hood lock cable fixing clip (1) from tank 
upper crossmember.

c. Remove 4 fixing bolts (arrow) from tank upper 
crossmember assembly. 
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature, after cooling fan stops 
completely; otherwise rotating cooling fan or hot components of engine compartment may cause serious 
injury.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120080

1

RM1A120090

سینی باالی رادیاتور

کردن باز 

کــرده باشــد، در غیــر اینصــورت دوران فــن یــا قطعــات داغ داخــل 	  کــردن ســینی رادیاتــور منتظــر بمانیــد تــا موتــور خنــک شــود و فــن کامــال توقــف  قبــل از بــاز 

محفظــه موتــور ممکــن اســت باعــث ایجــاد صدمــه گــردد.

هشدار

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر جلو را باز 

کنید. کش را باز  کانال هوا  .4

کردن سینی باالی رادیاتور 5. باز 

کنید. الف( سه عدد پیچ )فلش( قفل درب موتور را باز 

) 9 ± 1 N.m :گشتاور پیچ  (

ب( خار نگهدارنده کابل موتور را  از  روی سینی رادیاتور آزاد کنید.

پ( 4پیچ )فلش( سینی باالی رایاتور را باز کنید. 

 N.m) گشتاور پیچ:                  1 ± 9 (
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  توجه

بستن

 نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن می باشد.
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Expansion Tank

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the coolant (See page 12-13).
4. Remove the expansion tank.

a. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between expansion tank and engine discharge hose.

b. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between expansion tank and radiator discharge hose.

c. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between expansion tank and expansion tank outlet 
hose.

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from expansion tank.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

e. Remove expansion tank from expansion tank bracket.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

2

1

3

RM1A120130

RM1A120140

مخزن انبساط
کردن   باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون میباشــد 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنککننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری راجدا   .2

کننده را جدا نمایید. 3. مایع خنک 

کردن مخزن انبساط 4.باز 

را جــدا  کــرده و شــیلنگ  آزاد  بــه مخــزن)1(را  از موتــور  الــف(  بســت شــیلنگ ورودی 

نماییــد.

را جــدا  کــرده و شــیلنگ  آزاد  بــه مخــزن)2(را  رادیاتــور  از  ب( بســت شــیلنگ ورودی 

نماییــد.

کرده و شیلنگ را جدا نمایید. پ( بست شیلنگ خروجی مخزن انبساط)3(را آزاد 

کنید.  ت( 2عدد پیچ نگهدارنده ی مخزن انبساط)فلش(را باز 

) 5 ± 1 N.m :گشتاور پیچ  (

کنید. ج( پایه مخزن انبساط را باز 
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  توجه

بستن

 نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن می باشد.
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Expansion Tank

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the coolant (See page 12-13).
4. Remove the expansion tank.

a. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between expansion tank and engine discharge hose.

b. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between expansion tank and radiator discharge hose.

c. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between expansion tank and expansion tank outlet 
hose.

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from expansion tank.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

e. Remove expansion tank from expansion tank bracket.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

2

1

3

RM1A120130

RM1A120140

مخزن انبساط
کردن   باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون میباشــد 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنککننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری راجدا   .2

کننده را جدا نمایید. 3. مایع خنک 

کردن مخزن انبساط 4.باز 

را جــدا  کــرده و شــیلنگ  آزاد  بــه مخــزن)1(را  از موتــور  الــف(  بســت شــیلنگ ورودی 

نماییــد.

را جــدا  کــرده و شــیلنگ  آزاد  بــه مخــزن)2(را  رادیاتــور  از  ب( بســت شــیلنگ ورودی 

نماییــد.

کرده و شیلنگ را جدا نمایید. پ( بست شیلنگ خروجی مخزن انبساط)3(را آزاد 

کنید.  ت( 2عدد پیچ نگهدارنده ی مخزن انبساط)فلش(را باز 

) 5 ± 1 N.m :گشتاور پیچ  (

کنید. ج( پایه مخزن انبساط را باز 
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Inspection

1. Check opening temperature and maximum lift of 
thermostat assembly.

HINT:

Valve opening temperature is engraved in thermostat 
assembly.

a. Soak thermostat assembly in water, heat water 
gradually and perform inspection.

Opening temperature of thermostat assembly is 
82°C.
Maximum lift of thermostat assembly is no less 
than 8 mm.
Temperature is 95°C when thermostat assembly 
opens fully.

b. Check that thermostat assembly closes when thermostat assembly temperature is low (5°C lower than 
opening temperature).

c. If above conditions are not met, replace thermostat assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120170

82 0C

B3

820C

RM1A120180

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level after installation. کنید.	  کننده را در مخزن بررسی  پس از اتمام نصب، سطح مایع خنک 

  توجه

بازدید و بررسی
کنید. 1. دمای شروع باز شدن و مقدار باز شدن ترموستات را بررسی 

تذکر:

دمای شروع باز شدن ترموستات روی آن حک شده است.

کنید و به آن حرارت دهید. الف( ترموستات را در ظرف پر از آب غوطه ور 

دمای شروع باز شدن ترموستات  82ᵒc است.  	

کثر مقدار باز شدن ترموستات نباید کمتر از mm 8 باشد. حدا  	

کامل باز میشود. در دمای 95ᵒc ترموستات به طور   	

کمتر از دمای باز شدن است.  5ᵒc  ب( بسته شدن ترموستات را بررسی نمایید. دمای بسته شدن ترموستات

کنید. گر هر یک از شرایط باال وجود نداشت، ترموستات را تعویض  پ( ا

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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Thermostat Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray bracket (See page 16-9).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the thermostat assembly.

a. Loosen elastic clamp (arrow) and disconnect 
connection between engine inlet hose and thermostat 
housing assembly.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from thermostat 
housing assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

c. Remove thermostat housing assembly and remove thermostat assembly from thermostat seat 
assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120150

RM1A120160

ترموستات
کردن باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن 	  ــا  کــه موتــور روشــن ی کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. ــه بیــرون ســرزیر می شــود  ــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار ب ــور را ب ــا پیــچ تخلیــه رادیات انبســاط ی

کنید.	  کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه  در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. باتری را باز 

کنید. 5. سینی زیر باتری را باز 

کنید. کننده را تخلیه  6. مایع خنک 

کردن ترموستات 7. باز 

هوزینــگ  از  را  شــیلنگ  و  کــرده  آزاد  موتور)فلــش(را  ورودی  شــیلنگ  بســت  الــف( 

کنیــد. جــدا  ترموســتات 

کنید.  ب( 4عدد پیچ )فلش( هوزینگ ترموستات را باز 

) 8 ± 3 N.m :گشتاور پیچ  (

ج نمایید. کرده و ترموستات راخار پ( هوزینگ ترموستات را از پوسته جدا 
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Inspection

1. Check opening temperature and maximum lift of 
thermostat assembly.

HINT:

Valve opening temperature is engraved in thermostat 
assembly.

a. Soak thermostat assembly in water, heat water 
gradually and perform inspection.

Opening temperature of thermostat assembly is 
82°C.
Maximum lift of thermostat assembly is no less 
than 8 mm.
Temperature is 95°C when thermostat assembly 
opens fully.

b. Check that thermostat assembly closes when thermostat assembly temperature is low (5°C lower than 
opening temperature).

c. If above conditions are not met, replace thermostat assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120170

82 0C

B3

820C

RM1A120180

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level after installation. کنید.	  کننده را در مخزن بررسی  پس از اتمام نصب، سطح مایع خنک 

  توجه

بازدید و بررسی
کنید. 1. دمای شروع باز شدن و مقدار باز شدن ترموستات را بررسی 

تذکر:

دمای شروع باز شدن ترموستات روی آن حک شده است.

کنید و به آن حرارت دهید. الف( ترموستات را در ظرف پر از آب غوطه ور 

دمای شروع باز شدن ترموستات  82ᵒc است.  	

کثر مقدار باز شدن ترموستات نباید کمتر از mm 8 باشد. حدا  	

کامل باز میشود. در دمای 95ᵒc ترموستات به طور   	

کمتر از دمای باز شدن است.  5ᵒc  ب( بسته شدن ترموستات را بررسی نمایید. دمای بسته شدن ترموستات

کنید. گر هر یک از شرایط باال وجود نداشت، ترموستات را تعویض  پ( ا

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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Thermostat Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray bracket (See page 16-9).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the thermostat assembly.

a. Loosen elastic clamp (arrow) and disconnect 
connection between engine inlet hose and thermostat 
housing assembly.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from thermostat 
housing assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

c. Remove thermostat housing assembly and remove thermostat assembly from thermostat seat 
assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120150

RM1A120160

ترموستات
کردن باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن 	  ــا  کــه موتــور روشــن ی کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. ــه بیــرون ســرزیر می شــود  ــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار ب ــور را ب ــا پیــچ تخلیــه رادیات انبســاط ی

کنید.	  کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه  در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. باتری را باز 

کنید. 5. سینی زیر باتری را باز 

کنید. کننده را تخلیه  6. مایع خنک 

کردن ترموستات 7. باز 

هوزینــگ  از  را  شــیلنگ  و  کــرده  آزاد  موتور)فلــش(را  ورودی  شــیلنگ  بســت  الــف( 

کنیــد. جــدا  ترموســتات 

کنید.  ب( 4عدد پیچ )فلش( هوزینگ ترموستات را باز 

) 8 ± 3 N.m :گشتاور پیچ  (

ج نمایید. کرده و ترموستات راخار پ( هوزینگ ترموستات را از پوسته جدا 
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e. Remove fixing bolt (arrow) from thermostat seat 
assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

f. Loosen hose clamp (1) and disconnect connection 
between small circulation outlet hose and thermostat 
seat assembly.

g. Loosen hose clamp (2) and disconnect connection 
between heater inlet hose and thermostat seat 
assembly.

h. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between engine outlet hose and thermostat seat 
assembly.

i. Remove thermostat seat and thermostat seat O-ring.
9. Remove coolant temperature sensor (arrow) from 

thermostat seat assembly.
(Tightening torque: 14 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120210

13

2

RM1A120220

RM1A120230

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level and removed area for leakage after installation.
Replace thermostat seat O-ring with a new one during installation, and removed thermostat seat O-ring 
cannot be reused.

)8+ 1 N.m :کنید.)گشتاورپیچ ج( پیچ نگهدارنده هوزینگ ترموستات )فلش(را باز 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  گردش آب )1(را آزاد  کوتاه  چ( بست شیلنگ 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  ح( بست شیلنگ ورودی بخاری)2( را آزاد 

کنید.)3( کرده و شیلنگ را جدا  خ( بست شیلنگ خروجی موتور را آزاد 

ج  نمائید. ک( هوزینگ ترموستات و اورینگ آن را خار

 ± 1 N.m :۹. سنســور دمــای آب )فلــش (را ازهوزینــگ ترموســتات بازکنیــد. )گشتاورسنســور

)14

کنید.	  کنترل  کننده را کننده وعدم نشتی درسیستم خنک  پس از نصب ،سطح مایع خنک 

کنید.زیرا اورینگ قبلی غیرقابل استفاده است.  	  هنگام نصب ،اورینگ ترموستات راتعویض 

  توجه
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Thermostat Seat Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray (See page 16-9).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the thermostat assembly (See page 12-20).
8. Remove the thermostat seat assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from vacuum booster 
pipe.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

b. Disconnect the coolant temperature sensor connector 
(1).

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine discharge hose and thermostat seat 
assembly.

d. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between heater outlet hose and thermostat seat 
assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120190

31

2

RM1A120200

هوزینگ ترموستات

بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. باتری را باز 

کنید. 5. سینی زیر باتری را باز 

کنید. کننده را تخلیه  6. مایع خنک 

کنید. 7. ترموستات را باز 

کردن هوزینگ ترموستات 8.  باز 

کنید. الف( 2عدد پیچ پایه نگهدارنده شیلنگ بوستر)فلش( را باز 

کنید.)1( ب( سوکت سنسوردمای آب راجدا

کنید. پ( بست شیلنگ خروجی موتور)2( را ازخروجی پوسته ترموستات جدا 

کنید. ت( بست شیلنگ خروجی بخاری به ورودی پوسته ترموستات )3( را جدا 
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e. Remove fixing bolt (arrow) from thermostat seat 
assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

f. Loosen hose clamp (1) and disconnect connection 
between small circulation outlet hose and thermostat 
seat assembly.

g. Loosen hose clamp (2) and disconnect connection 
between heater inlet hose and thermostat seat 
assembly.

h. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between engine outlet hose and thermostat seat 
assembly.

i. Remove thermostat seat and thermostat seat O-ring.
9. Remove coolant temperature sensor (arrow) from 

thermostat seat assembly.
(Tightening torque: 14 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120210

13

2

RM1A120220

RM1A120230

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level and removed area for leakage after installation.
Replace thermostat seat O-ring with a new one during installation, and removed thermostat seat O-ring 
cannot be reused.

)8+ 1 N.m :کنید.)گشتاورپیچ ج( پیچ نگهدارنده هوزینگ ترموستات )فلش(را باز 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  گردش آب )1(را آزاد  کوتاه  چ( بست شیلنگ 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  ح( بست شیلنگ ورودی بخاری)2( را آزاد 

کنید.)3( کرده و شیلنگ را جدا  خ( بست شیلنگ خروجی موتور را آزاد 

ج  نمائید. ک( هوزینگ ترموستات و اورینگ آن را خار

 ± 1 N.m :۹. سنســور دمــای آب )فلــش (را ازهوزینــگ ترموســتات بازکنیــد. )گشتاورسنســور

)14

کنید.	  کنترل  کننده را کننده وعدم نشتی درسیستم خنک  پس از نصب ،سطح مایع خنک 

کنید.زیرا اورینگ قبلی غیرقابل استفاده است.  	  هنگام نصب ،اورینگ ترموستات راتعویض 

  توجه
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Thermostat Seat Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray (See page 16-9).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the thermostat assembly (See page 12-20).
8. Remove the thermostat seat assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from vacuum booster 
pipe.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

b. Disconnect the coolant temperature sensor connector 
(1).

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine discharge hose and thermostat seat 
assembly.

d. Loosen elastic clamp (3) and disconnect connection 
between heater outlet hose and thermostat seat 
assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120190

31

2

RM1A120200

هوزینگ ترموستات

بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تجهیزات الکتریکی را خاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. باتری را باز 

کنید. 5. سینی زیر باتری را باز 

کنید. کننده را تخلیه  6. مایع خنک 

کنید. 7. ترموستات را باز 

کردن هوزینگ ترموستات 8.  باز 

کنید. الف( 2عدد پیچ پایه نگهدارنده شیلنگ بوستر)فلش( را باز 

کنید.)1( ب( سوکت سنسوردمای آب راجدا

کنید. پ( بست شیلنگ خروجی موتور)2( را ازخروجی پوسته ترموستات جدا 

کنید. ت( بست شیلنگ خروجی بخاری به ورودی پوسته ترموستات )3( را جدا 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

575

SQRE4G15Bکننده  موتور ۱1 - سیستم خنک 

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–25

12

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from cooling fan 
assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

c. Remove cooling fan assembly from radiator assembly.
5. Remove the cooling fan assembly (for CVT model).

a. Drain the coolant (See page 12-13).
b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 

between engine outlet hose and radiator.
c. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

d. Remove 3 fixing bolts (arrow) of transmission cooling 
pipe from cooling fan assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

RM1A120270

1

RM1A120280

RM1A120290

کنید. ب( 4عدد پیچ)فلش( نگهدارنده مجموعه فن را باز 

کنید. پ( فن را از رادیاتور جدا 

)CVT کردن مجموعه فن )مدل 5.باز 

کنید. کننده را تخلیه  الف( مایع خنک 

کنید. کرده و شیلنگ را از رادیاتور جدا  ب( بست شیلنگ خروجی موتور را جدا 

کنید. کانکتور فن)فلش( را جدا  پ( 

کنید. گیربکس را از مجموعه فن باز  کن  ت( 3 عدد پیچ نگهدارنده لوله خنک 

)7 ± 1 N.m :گشتاورپیچ(
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12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–24

12

Cooling Fan Assembly

On-vehicle Inspection

1. Apply battery voltage to specified connector terminals of 
cooling fan respectively according to table below, and 
check that cooling fan operates smoothly when applying 
battery voltage. 

If inspection result is not as specified, replace cooling fan 
assembly (See page 12-24, 12-25).

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
4. Remove the cooling fan assembly (for MT model).

a. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

-+

123

RM1A120250

Measurement 

Condition
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 2
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

Battery positive 
(+) - Terminal 3
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature after cooling fan stops 
completely, to prevent accidents.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120260

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–24

12

Cooling Fan Assembly

On-vehicle Inspection

1. Apply battery voltage to specified connector terminals of 
cooling fan respectively according to table below, and 
check that cooling fan operates smoothly when applying 
battery voltage. 

If inspection result is not as specified, replace cooling fan 
assembly (See page 12-24, 12-25).

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
4. Remove the cooling fan assembly (for MT model).

a. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

-+

123

RM1A120250

Measurement 

Condition
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 2
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

Battery positive 
(+) - Terminal 3
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature after cooling fan stops 
completely, to prevent accidents.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120260

فن رادیاتور

بررسی روی خودرو

کانکتــور فــن اعمــال نماییــد و عملکــرد  ــه ترمینالهــای  ــر ب ــری را طبــق جــدول زی ــاژ بات 1. ولت

ــد. کنی ــی  ــن را بررس موتورف

وضعیت عملکرد فنشرایطارتباط پایه های فن با باتری

مثبت باتری به پایه 2
منفی باتری به پایه 1

دوران نرم و بدون صدادائم

مثبت باتری به پایه 3
منفی باتری به پایه 1

دوران نرم و بدون صدادائم

کنید. درصورتیکه نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست ،مجموعه فن را تعویض 

کامل موتور فن اقدام به باز وبست کنید.	  پس ازسرد شدن موتور  و توقف 

هشدار

کنید تا مانع از آسیب شما شوند.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کش را باز  کانال هوا   .3

گیربکس دستی( کردن فن رادیاتور)مدل  4. باز 

کنید. الف(کانکتور فن)فلش( را جدا   
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b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from cooling fan 
assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

c. Remove cooling fan assembly from radiator assembly.
5. Remove the cooling fan assembly (for CVT model).

a. Drain the coolant (See page 12-13).
b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 

between engine outlet hose and radiator.
c. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

d. Remove 3 fixing bolts (arrow) of transmission cooling 
pipe from cooling fan assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

RM1A120270

1

RM1A120280

RM1A120290

کنید. ب( 4عدد پیچ)فلش( نگهدارنده مجموعه فن را باز 

کنید. پ( فن را از رادیاتور جدا 

)CVT کردن مجموعه فن )مدل 5.باز 

کنید. کننده را تخلیه  الف( مایع خنک 

کنید. کرده و شیلنگ را از رادیاتور جدا  ب( بست شیلنگ خروجی موتور را جدا 

کنید. کانکتور فن)فلش( را جدا  پ( 

کنید. گیربکس را از مجموعه فن باز  کن  ت( 3 عدد پیچ نگهدارنده لوله خنک 

)7 ± 1 N.m :گشتاورپیچ(
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بستن

کردن میباشد نحوه بستن برعکس مراحل باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–24

12

Cooling Fan Assembly

On-vehicle Inspection

1. Apply battery voltage to specified connector terminals of 
cooling fan respectively according to table below, and 
check that cooling fan operates smoothly when applying 
battery voltage. 

If inspection result is not as specified, replace cooling fan 
assembly (See page 12-24, 12-25).

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
4. Remove the cooling fan assembly (for MT model).

a. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

-+

123

RM1A120250

Measurement 

Condition
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 2
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

Battery positive 
(+) - Terminal 3
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature after cooling fan stops 
completely, to prevent accidents.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120260

Chery Automobile Co., Ltd.

12 - SQRE4G15B COOLING SYSTEM

12–24

12

Cooling Fan Assembly

On-vehicle Inspection

1. Apply battery voltage to specified connector terminals of 
cooling fan respectively according to table below, and 
check that cooling fan operates smoothly when applying 
battery voltage. 

If inspection result is not as specified, replace cooling fan 
assembly (See page 12-24, 12-25).

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air direct pipe assembly (See page 10-11).
4. Remove the cooling fan assembly (for MT model).

a. Disconnect the cooling fan connector (arrow).

-+

123

RM1A120250

Measurement 

Condition
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 2
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

Battery positive 
(+) - Terminal 3
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Always Operates 
smoothly

WARNING

Perform removal procedures with engine compartment at low temperature after cooling fan stops 
completely, to prevent accidents.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120260

فن رادیاتور

بررسی روی خودرو

کانکتــور فــن اعمــال نماییــد و عملکــرد  ــه ترمینالهــای  ــر ب ــری را طبــق جــدول زی ــاژ بات 1. ولت

ــد. کنی ــی  ــن را بررس موتورف

وضعیت عملکرد فنشرایطارتباط پایه های فن با باتری

مثبت باتری به پایه 2
منفی باتری به پایه 1

دوران نرم و بدون صدادائم

مثبت باتری به پایه 3
منفی باتری به پایه 1

دوران نرم و بدون صدادائم

کنید. درصورتیکه نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست ،مجموعه فن را تعویض 

کامل موتور فن اقدام به باز وبست کنید.	  پس ازسرد شدن موتور  و توقف 

هشدار

کنید تا مانع از آسیب شما شوند.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کش را باز  کانال هوا   .3

گیربکس دستی( کردن فن رادیاتور)مدل  4. باز 

کنید. الف(کانکتور فن)فلش( را جدا   
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Radiator Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the tank upper crossmember assembly (See page 12-16).
5. Drain the coolant (See page 12-13).
6. Remove the cooling fan assembly (See page 12-24).
7. Remove the radiator assembly (for MT model).

a. Loosen elastic clamp (arrow) and disconnect 
connection between engine outlet hose and radiator 
assembly.

b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between radiator discharge pipe and radiator 
assembly.

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine inlet pipe and radiator assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120300

1

2

RM1A120310

رادیاتور

کردن باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون ســرزیر می شــود 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام بازوبست مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

1. سوئیچ راببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3.  سپر جلو را باز 

کنید. 4. سینی باالی رادیاتور را باز 

کنید. کننده را تخلیه  5.مایع خنک 

کنید. 6. فن رادیاتور را باز 

گیربکس دستی( کردن رادیاتور) مدل  7.  باز 

کــرده و شــیلنگ را جــدا  الــف( بســت شــیلنگ خروجــی موتــور بــه رادیاتــور )فلــش( را آزاد 

کنیــد.

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  ب( بست شیلنگ خروجی موتور به موتور)1( را آزاد 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  گردش آب موتور)2( را از رادیاتور آزاد  پ( بست شیلنگ 
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e. Remove 4 fixing bolts (arrow) from cooling fan 
assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

f. Remove cooling fan assembly from radiator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120295

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level after installation.

کنید. ج(4 عدد پیچ نگهدارنده مجموعه فن)فلش( را باز 

کنید. چ( مجموعه فن را از رادیاتور جدا 

بستن

کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کننده را داخل رادیاتور بریزید و سطح آن را چک  پس از نصب، مایع خنک 

  توجه
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Radiator Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the tank upper crossmember assembly (See page 12-16).
5. Drain the coolant (See page 12-13).
6. Remove the cooling fan assembly (See page 12-24).
7. Remove the radiator assembly (for MT model).

a. Loosen elastic clamp (arrow) and disconnect 
connection between engine outlet hose and radiator 
assembly.

b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between radiator discharge pipe and radiator 
assembly.

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine inlet pipe and radiator assembly.

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120300

1

2

RM1A120310

رادیاتور

کردن باز 

گــرم اســت، هرگــز درب مخــزن انبســاط 	  کــه موتــور روشــن یــا  کننــده از ســرد بــودن موتــور مطمئــن شــوید، وقتــی  قبــل از اقــدام بــه ســرویس سیســتم خنــک 

کــه ممکــن اســت باعــث ســوختگی و صدمــه شــود. یــا پیــچ تخلیــه رادیاتــور را بــاز نکنیــد. زیــرا آب تحــت فشــار بــه بیــرون ســرزیر می شــود 

در صورت تماس پوست بدنتان با مایع خنک کننده، آن ناحیه را فورا با آب تمیز بشویید. در صورت سوختگی به پزشک مراجعه کنید.	 

هشدار

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

هنگام بازوبست مراقب باشید به رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

1. سوئیچ راببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3.  سپر جلو را باز 

کنید. 4. سینی باالی رادیاتور را باز 

کنید. کننده را تخلیه  5.مایع خنک 

کنید. 6. فن رادیاتور را باز 

گیربکس دستی( کردن رادیاتور) مدل  7.  باز 

کــرده و شــیلنگ را جــدا  الــف( بســت شــیلنگ خروجــی موتــور بــه رادیاتــور )فلــش( را آزاد 

کنیــد.

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  ب( بست شیلنگ خروجی موتور به موتور)1( را آزاد 

کنید. کرده و شیلنگ را جدا  گردش آب موتور)2( را از رادیاتور آزاد  پ( بست شیلنگ 
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e. Remove 4 fixing bolts (arrow) from cooling fan 
assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

f. Remove cooling fan assembly from radiator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120295

CAUTION

Check that coolant has been added to specified level after installation.

کنید. ج(4 عدد پیچ نگهدارنده مجموعه فن)فلش( را باز 

کنید. چ( مجموعه فن را از رادیاتور جدا 

بستن

کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  کننده را داخل رادیاتور بریزید و سطح آن را چک  پس از نصب، مایع خنک 

  توجه
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Water Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Drain the coolant (See page 12-13).
6. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).

HINT:

Loosen water pump pulley fixing bolts with a wrench, before moving away accessory drive belt.

7. Remove the water pump assembly.
a. Remove 4 fixing bolts (arrow) from water pump pulley, 

and remove water pump pulley.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Remove 5 fixing bolts (arrow) from water pump 
assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120340

RM1A120350

واترپمپ
بازکردن

1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. شلگیر زیر سپر را باز 

کنید. کننده را تخلیه  5. مایع خنک 

کنید. 6. تسمه دینام را آزاد 

تذکر:

کنید. کردن تسمه دینام، پیچ های پولی واتر پمپ را شل  قبل از آزاد 

کردن واتر پمپ   7. باز 

کنید.  کرده و پولی را جدا  الف( 4عدد پیچ پولی واترپمپ )فلش( را باز 

) 20  +5  N.m  :گشتاورپیچ(

کنید.  ب( 5عدد   پیچ واترپمپ )فلش( را باز 

)8 + 3  N.m  :گشتاورپیچ( 
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d. Remove 4 coupling bolts (arrow) between radiator 
assembly and condenser.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

e. Remove the radiator assembly.
8. Remove the radiator assembly (for CVT model).

a. Loosen and remove 2 hollow bolts (arrow) on 
transmission oil pipe.
(Tightening torque: 32 ± 3 N·m)

b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between radiator discharge hose and radiator 
assembly.

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine inlet hose and radiator assembly.

d. Remove 4 coupling bolts (arrow) between radiator 
assembly and condenser.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

e. Remove the radiator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120320

1
2

RM1A120330

RM1A120320

کنید. کندانسور)فلش( را باز  ت( 4عدد پیچ اتصال رادیاتور به 

کنید. کندانسور را باز  ت( 4عدد پیچ اتصال رادیاتور به 

ج نمایید. ج( رادیاتور را خار

) CVT 8. بازکردن رادیاتور )مدل

کنید گیربکس باز  الف( 2عدد پیچ سوراخدار )فلش( را از لوله های روغن 

)32 ±3  N.m  :گشتاورپیچ(

کــرده و شــیلنگ را جــدا  گــردش آب موتــور بــه رادیاتــور )1( را آزاد  ب( بســت شــیلنگ 

کنیــد.

کنید. کرده و شیلنگ را از آن جدا  پ(بست شیلنگ خروجی رادیاتور)2( را آزاد 

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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Water Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Drain the coolant (See page 12-13).
6. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).

HINT:

Loosen water pump pulley fixing bolts with a wrench, before moving away accessory drive belt.

7. Remove the water pump assembly.
a. Remove 4 fixing bolts (arrow) from water pump pulley, 

and remove water pump pulley.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Remove 5 fixing bolts (arrow) from water pump 
assembly.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

WARNING

Always make sure engine is in low temperature before operating cooling system. Never open expansion 
tank cap or remove drain cock plug, when engine is operating or cooling system overheats. High-
pressurized hot engine coolant and steam may flow out and cause serious personal injury.
If your body contacts coolant accidentally, clean it with water immediately. If it is serious, please go to 
hospital.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A120340

RM1A120350

واترپمپ
بازکردن

1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا  .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کنید. 4. شلگیر زیر سپر را باز 

کنید. کننده را تخلیه  5. مایع خنک 

کنید. 6. تسمه دینام را آزاد 

تذکر:

کنید. کردن تسمه دینام، پیچ های پولی واتر پمپ را شل  قبل از آزاد 

کردن واتر پمپ   7. باز 

کنید.  کرده و پولی را جدا  الف( 4عدد پیچ پولی واترپمپ )فلش( را باز 

) 20  +5  N.m  :گشتاورپیچ(

کنید.  ب( 5عدد   پیچ واترپمپ )فلش( را باز 

)8 + 3  N.m  :گشتاورپیچ( 
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d. Remove 4 coupling bolts (arrow) between radiator 
assembly and condenser.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

e. Remove the radiator assembly.
8. Remove the radiator assembly (for CVT model).

a. Loosen and remove 2 hollow bolts (arrow) on 
transmission oil pipe.
(Tightening torque: 32 ± 3 N·m)

b. Loosen elastic clamp (1) and disconnect connection 
between radiator discharge hose and radiator 
assembly.

c. Loosen elastic clamp (2) and disconnect connection 
between engine inlet hose and radiator assembly.

d. Remove 4 coupling bolts (arrow) between radiator 
assembly and condenser.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

e. Remove the radiator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120320

1
2

RM1A120330

RM1A120320

کنید. کندانسور)فلش( را باز  ت( 4عدد پیچ اتصال رادیاتور به 

کنید. کندانسور را باز  ت( 4عدد پیچ اتصال رادیاتور به 

ج نمایید. ج( رادیاتور را خار

) CVT 8. بازکردن رادیاتور )مدل

کنید گیربکس باز  الف( 2عدد پیچ سوراخدار )فلش( را از لوله های روغن 

)32 ±3  N.m  :گشتاورپیچ(

کــرده و شــیلنگ را جــدا  گــردش آب موتــور بــه رادیاتــور )1( را آزاد  ب( بســت شــیلنگ 

کنیــد.

کنید. کرده و شیلنگ را از آن جدا  پ(بست شیلنگ خروجی رادیاتور)2( را آزاد 

بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 
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12- سیستم روغنکاری موتور

ست فهر

آشــنایی...... ................................58۲
معرفی ......................................۵۸۲
اســتانداردها................................ ۵۸۴
ــزار ........................................۵۸۵ اب
مدار سیســتم روغنــکاری.....................۵۸۶
عیب یابــی ....................................58۷
جــدول ایــرادات.............................۵۸۷
بررســی ســطح روغن موتــور...................۵۸۸
بررسی فشار روغن موتور   ....................۵۸۹
ســرویس و نگهــداری.........................5۹1
 تعویــض روغن موتور.........................۵۹۱
تخلیــه روغــن موتــور.......................۵۹۱
کردن روغــن موتور..................۵۹۲ اضافه 
فیلتر روغن      ............................۵۹۳
کــردن................................۵۹۳ باز 
کردن.............................۵۹۴ نصب 
فشنگی روغن      ........................۵۹۵
کــردن...............................۵۹۵ بــاز 
بازدیــدو بررســی..........................۵۹۵
کردن.............................۵۹۶ نصب 
ماژول فیلتر          روغن      ......................۵۹۷
کــردن................................۵۹۷ باز 
کــردن............................۵۹۸ نصــب 
کارتل  روغن      ...........................۵۹۹
کــردن................................۵۹۹ باز 
کــردن.............................۶۰۰ نصــب 
صافی روغن      ..........................۶۰۲
کــردن................................۶۰۲ بــاز 
کــردن............................۶۰۲ نصــب 

اویــل پمــپ.............................۶۰۳
کــردن................................۶۰۳ بــاز 
کــردن............................۶۰۴ نصــب 
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c. Remove water pump assembly and seal ring.

Inspection

1. Check the water pump seal ring. 
Check water pump seal ring for wear or deterioration. If 
wear or deterioration is found, replace seal ring.

2. Check the water pump assembly.
Check water pump assembly carefully. If any of the following occurs, replace water pump assembly 
immediately:
a. Contact surface between water pump assembly and oil filter module assembly is uneven.
b. Impeller of water pump assembly is damaged.
c. Bearing of water pump assembly is loose.
d. There is abnormal noise when water pump assembly works.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120360

CAUTION

Clean installation surface of water pump assembly.
If water pump is damaged, replace rather than attempt to repair it.
Check that coolant has been added to specified level after installation.
Perform cooling system pressure test after adding coolant, to check cooling system for leakage.

ج نمایید. پ( واترپمپ و اورینگ آب بندی آن را خار

بازدید و بررسی

1. بررسی اورینگ آببندی واترپمپ

کنیــد و در صــورت مشــاهده، آن  اورینــگ واترپمــپ را از لحــاظ پوســیدگی و خوردگــی بررســی 

را تعویــض نماییــد.

2. بررسی واتر پمپ

کــرده و در صــورت مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر آن را تعویــض  واترپمــپ را بــه دقــت بررســی 

نماییــد.

الف( تاب داشتن سطح تماس واترپمپ و ماژول فیلتر روغن

ب( صدمه دیدن و معیوب بودن پره های واتر پمپ

پ( خرابی و شل بودن بلبرینگ واتر پمپ

ت( صدای غیرعادی هنگام عملکرد واترپمپ

بستن
کردن میباشد. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

کنید.	  هنگام نصب، سطوح تماس واترپمپ را تمیز 

کنید.	  در صورت خرابی واترپمپ، به جای تعمیر آن را تعویض 

کنید.	  کننده را چک  پس از نصب، مایع خنک 

کننده را با ابزار مخصوص بررسی نمایید تا از عدم نشتی مطمئن شوید.	  پس از اتمام مراحل نصب، فشار سیستم خنک 

  توجه
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12- سیستم روغنکاری موتور

ست فهر

آشــنایی...... ................................58۲
معرفی ......................................۵۸۲
اســتانداردها................................ ۵۸۴
ــزار ........................................۵۸۵ اب
مدار سیســتم روغنــکاری.....................۵۸۶
عیب یابــی ....................................58۷
جــدول ایــرادات.............................۵۸۷
بررســی ســطح روغن موتــور...................۵۸۸
بررسی فشار روغن موتور   ....................۵۸۹
ســرویس و نگهــداری.........................5۹1
 تعویــض روغن موتور.........................۵۹۱
تخلیــه روغــن موتــور.......................۵۹۱
کردن روغــن موتور..................۵۹۲ اضافه 
فیلتر روغن      ............................۵۹۳
کــردن................................۵۹۳ باز 
کردن.............................۵۹۴ نصب 
فشنگی روغن      ........................۵۹۵
کــردن...............................۵۹۵ بــاز 
بازدیــدو بررســی..........................۵۹۵
کردن.............................۵۹۶ نصب 
ماژول فیلتر          روغن      ......................۵۹۷
کــردن................................۵۹۷ باز 
کــردن............................۵۹۸ نصــب 
کارتل  روغن      ...........................۵۹۹
کــردن................................۵۹۹ باز 
کــردن.............................۶۰۰ نصــب 
صافی روغن      ..........................۶۰۲
کــردن................................۶۰۲ بــاز 
کــردن............................۶۰۲ نصــب 

اویــل پمــپ.............................۶۰۳
کــردن................................۶۰۳ بــاز 
کــردن............................۶۰۴ نصــب 
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c. Remove water pump assembly and seal ring.

Inspection

1. Check the water pump seal ring. 
Check water pump seal ring for wear or deterioration. If 
wear or deterioration is found, replace seal ring.

2. Check the water pump assembly.
Check water pump assembly carefully. If any of the following occurs, replace water pump assembly 
immediately:
a. Contact surface between water pump assembly and oil filter module assembly is uneven.
b. Impeller of water pump assembly is damaged.
c. Bearing of water pump assembly is loose.
d. There is abnormal noise when water pump assembly works.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A120360

CAUTION

Clean installation surface of water pump assembly.
If water pump is damaged, replace rather than attempt to repair it.
Check that coolant has been added to specified level after installation.
Perform cooling system pressure test after adding coolant, to check cooling system for leakage.

ج نمایید. پ( واترپمپ و اورینگ آب بندی آن را خار

بازدید و بررسی

1. بررسی اورینگ آببندی واترپمپ

کنیــد و در صــورت مشــاهده، آن  اورینــگ واترپمــپ را از لحــاظ پوســیدگی و خوردگــی بررســی 

را تعویــض نماییــد.

2. بررسی واتر پمپ

کــرده و در صــورت مشــاهده هــر یــک از مــوارد زیــر آن را تعویــض  واترپمــپ را بــه دقــت بررســی 

نماییــد.

الف( تاب داشتن سطح تماس واترپمپ و ماژول فیلتر روغن

ب( صدمه دیدن و معیوب بودن پره های واتر پمپ

پ( خرابی و شل بودن بلبرینگ واتر پمپ

ت( صدای غیرعادی هنگام عملکرد واترپمپ

بستن
کردن میباشد. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

کنید.	  هنگام نصب، سطوح تماس واترپمپ را تمیز 

کنید.	  در صورت خرابی واترپمپ، به جای تعمیر آن را تعویض 

کنید.	  کننده را چک  پس از نصب، مایع خنک 

کننده را با ابزار مخصوص بررسی نمایید تا از عدم نشتی مطمئن شوید.	  پس از اتمام مراحل نصب، فشار سیستم خنک 
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12- سیستم روغنکاری موتور

ِگج روغن ۲- لوله  ِگج روغن   -۱

۴- درپوش فیلتر روغن ۳- مجموعه موتور

۶- فیلتر روغن ۵- اورینگ فیلتر روغن

۸- فشنگی روغن ۷- ماژول فیتر روغن

۱۰- واشر آببندی ۹- واشر ماژول روغن

۱۲- اویل پمپ کارتل  ۱۱- روغن برگردان 

۱۴- زنجیر اویل پمپ ۱۳- دنده اویل پمپ

۱۶- صافی روغن ۱۵- راهنمای زنجیر اویل پمپ

کن روغن ۱۸- خنک  کارتل  -۱۷

کارتــل  کنــد و روغــن را از  کــه موتــور روشــن مــی شــود اویــل پمــپ بــه وســیله میــل لنــگ دوران مــی  گــردش میــل لنــگ دارد ، وقتــی  عملکــرد اویــل پمــپ بســتگی بــه 

کانــال  کنــد . روغــن پمپــاژ شــده توســط اویــل پمــپ پــس از ورود بــه فیلتــر و جــدا شــدن ناخالصــی هــا و ذرات ، از  کانــال اصلــی روغــن پمپــاژ مــی  کــرده و بــه  مکــش 

گــردد. در نهایــت روغــن پــس از  کاری مناســب ایجــاد  کلیــه قطعــات متحــرک ارســال مــی شــود تــا فیلــم ســیال بیــن قطعــات مذکــور شــکل بگیــرد و  روان  اصلــی بــه 

کارتــل برگشــت می کنــد. کاری قطعــات متحــرک موتــور و افزایــش عمــر مفیــد آن هــا بــه  روان 

تمــاس طوالنــی و مکــرر پوســت دســت بــا روغــن موتــور موجــب خشــک شــدن و ایجــاد ناراحتــی هــای پوســتی  مــی شــود و حتــی در ابتال به ســرطان پوســت 	 

نیــز موثر اســت.    

هنگام تعویض روغن ، نکات ایمنی و بهداشتی الزم را رعایت کنید تا تماس پوست بدن شما با روغن  موتور به حداقل برسد.	 

از دستکش و لباس های مخصوص غیر قابل نفوذ روغن استفاده کنید.	 

ک کردن روغن استفاده کنید.	  دستتان را با آب و صابون بشویید یا از مواد شوینده مخصوص و مناسب برای  پا

ک کردن روغن، از بنزین یا حالل های شیمیایی استفاده نکنید.	  هرگز برای شستن دست و پا

هشدار
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آشنایی

فی معر
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13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–3

13

SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description
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12- سیستم روغنکاری موتور

ِگج روغن ۲- لوله  ِگج روغن   -۱

۴- درپوش فیلتر روغن ۳- مجموعه موتور

۶- فیلتر روغن ۵- اورینگ فیلتر روغن

۸- فشنگی روغن ۷- ماژول فیتر روغن

۱۰- واشر آببندی ۹- واشر ماژول روغن

۱۲- اویل پمپ کارتل  ۱۱- روغن برگردان 

۱۴- زنجیر اویل پمپ ۱۳- دنده اویل پمپ

۱۶- صافی روغن ۱۵- راهنمای زنجیر اویل پمپ

کن روغن ۱۸- خنک  کارتل  -۱۷

کارتــل  کنــد و روغــن را از  کــه موتــور روشــن مــی شــود اویــل پمــپ بــه وســیله میــل لنــگ دوران مــی  گــردش میــل لنــگ دارد ، وقتــی  عملکــرد اویــل پمــپ بســتگی بــه 

کانــال  کنــد . روغــن پمپــاژ شــده توســط اویــل پمــپ پــس از ورود بــه فیلتــر و جــدا شــدن ناخالصــی هــا و ذرات ، از  کانــال اصلــی روغــن پمپــاژ مــی  کــرده و بــه  مکــش 

گــردد. در نهایــت روغــن پــس از  کاری مناســب ایجــاد  کلیــه قطعــات متحــرک ارســال مــی شــود تــا فیلــم ســیال بیــن قطعــات مذکــور شــکل بگیــرد و  روان  اصلــی بــه 

کارتــل برگشــت می کنــد. کاری قطعــات متحــرک موتــور و افزایــش عمــر مفیــد آن هــا بــه  روان 

تمــاس طوالنــی و مکــرر پوســت دســت بــا روغــن موتــور موجــب خشــک شــدن و ایجــاد ناراحتــی هــای پوســتی  مــی شــود و حتــی در ابتال به ســرطان پوســت 	 

نیــز موثر اســت.    

هنگام تعویض روغن ، نکات ایمنی و بهداشتی الزم را رعایت کنید تا تماس پوست بدن شما با روغن  موتور به حداقل برسد.	 

از دستکش و لباس های مخصوص غیر قابل نفوذ روغن استفاده کنید.	 

ک کردن روغن استفاده کنید.	  دستتان را با آب و صابون بشویید یا از مواد شوینده مخصوص و مناسب برای  پا

ک کردن روغن، از بنزین یا حالل های شیمیایی استفاده نکنید.	  هرگز برای شستن دست و پا

هشدار
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آشنایی

فی معر

Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM
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SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM
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Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–6

13

Tools

Special Tool

General Tool

Oil Pan Remover and Scraper

RCH0000056

Oil Pressure Tester

RCH0000006
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13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–6

13

Tools

Special Tool

General Tool

Oil Pan Remover and Scraper

RCH0000056

Oil Pressure Tester

RCH0000006

کارتل کردن  ابزار مخصوص جدا 

گیج فشار روغن

ابزار
ابزار مخصوص

ابزار عمومی
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(Bar(فشار شرایط

0.7  (۷۰۰±۵۰ r/min)دور آرام  

1.8 (2000 r/min)دور متوسط

3.0  (4000 r/min )دور باال

استاندارد ها 
فشار سیستم روغنکاری

مشخصات روغن                                                                                                    

گشتاور های استاندارد جدول 

SQRE4G15B تیپ موتور

4±0.5 ظرفیت

تابستان :SAE 10W- 40  (گریدSMیا باالتر(

زمستان:SAE 5W- 40  (گریدSMیا باالتر(

مشخصات روغن

(N.m)گشتاور
عنوان

۳۵±۳ کارتل پیچ تخلیه 

۲۰±۵ درپوش فیلتر روغن

۲۰+۵ کن  لوله I خنک 

۴۰+۵ ماژول فیلتر روغن

۵۰+۵ کارتل گیربکس و  پیچ اتصال بین 

۲۰+۲ کارتل فشنگی 

۲۰+۵ کارتل پیچ 

۸+۵ پیچ صافی

۲۰+۵ پیچ اویل پمپ

۲۰+۵ پیچ قاب زنجیر تایم
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توضیح:

1. فلش ترپر: نشان دهنده ی جریان روغن با فشار باالست.

کم است. 2.  فلش تو خالی : نشان دهنده ی جریان روغن با فشار 

3. ناحیه پررنگ(تیره(: نشان دهنده ی مسیر پرفشار است.

کم فشار است. کمرنگ (روشن(: نشاندهنده مسیر  4. ناحیه 

جدول ای رادات
کنید. کنید و هریک از دالیل ذکرشده را به ترتیب بررسی، تست و در صورت لزوم تعویض  از جدول زیر برای یافتن علت ایراد استفاده 

علت ایراد

کارتل(کثیف یا نشتی دارد(
کاری کثیف است(کم بودن فشار سیستم روغن  صافی(مسدود شده یا توری آن 

اویل پمپ

کانال روغن(مسدود شده است(

کارتل می باشد( روغن موتور(بیش از حد روغن داخل 

مصرف زیاد روغن(روغن سوزی(

فیلتر روغن

کاسه نمد های میل لنگ نشتی روغن از 

فشنگی روغن

پیچ تخلیه(نشتی دارد(

کارتل(نشتی دارد(

واشر سرسیلندر

نشتی روغن از موتور

روغن موتور(کم بودن روغن،کم بودن ویسکوزیته روغن(

چراغ روغن روشن می شود

فیلتر روغن(مسدود شده است(

کثیف شده است( صافی روغن(مسدود یا 

کاسه نمد های میل لنگ نشتی روغن از 

فشنگی روغن

کم بودن فشار روغن ( کیلومتر(چراغ هشدار  پنل 

که منجر به لجنی  کانال آب و قاطی شدن آب و روغن  بلوک سیلندر(ترک در 
شدن روغن خواهد شد( 

کانال روغن(مسدود شدن(

روغن موتور (ویسکوزینه زیاد ، زیاد بودن روغن(
کانال های روغن (موتور صدا دارد (صدای یاتاقان( بلوک سیلندر( مسدود شدن 

عیب یابی
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Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–7

13

Lubrication System Flowchart

Description

1. Solid arrow: indicates flow of high-pressure lubricant.
2. Hollow arrow: indicates flow of low-pressure lubricant.
3. Dark area: indicates high-pressure lubricant.
4. Bright area: indicates low-pressure lubricant.

1 - Oil Filler Cap 2 - Cylinder Head

3 - Oil Pressure Switch 4 - Oil Filter

5 - Cylinder Block 6 - Oil Pump

7 - Engine Oil 8 - Drain Plug

9 - Oil Strainer 10 - Oil Pan

11 - Crankshaft

1

2

3

4

6

5

7

11

9 8

10

RM1A130020

2  سرسیلندر 1  درب روغن موتور

4  فیلتر روغن 3  فشنگی روغن

6  اویل پمپ 5  بلوک سیلندر

8  پیچ تخلیه 7  روغن

کارتل   10 9  صافی روغن

11  میل لنگ

توضیح:

1. فلش ترپر: نشان دهنده ی جریان روغن با فشار باالست.

کم است. 2.  فلش تو خالی : نشان دهنده ی جریان روغن با فشار 

3. ناحیه پررنگ(تیره(: نشان دهنده ی مسیر پرفشار است.

کم فشار است. کمرنگ (روشن(: نشاندهنده مسیر  4. ناحیه 

مدار سیستم روغن کاری
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Lubrication System Flowchart
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Chery Automobile Co., Ltd.
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13

Oil Pressure Inspection

Preconditions

1. Engine oil level is proper.
2. Oil filter is used within 5000 km.
3. Engine reaches the normal operating temperature.

Inspection

1. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
2. Disconnect oil pressure switch connector (1) and remove 

oil pressure switch (2).
(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

3. Screw oil pressure tester into threaded hole of oil 
pressure switch as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

RM1A130060

کامال سرد نشده است از باز کردن فشنگی روغن خودداری کنید .	  تا وقتی که موتور 

تمــاس طوالنــی و مکــرر روغــن موتــور بــا پوســت بــدن بســیار مضــر مــی باشــد . در صــورت تمــاس پوســت بدنتــان  بــا روغــن ، فــورا آن را بــا  آب بشــویید . 	 

کنیــد . ترکیــب داخــل روغــن ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســرطان شــود ، بنابــر ایــن هنــگام ســرویس خــودرو از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده 

هشدار

بررسی فشار روغن موتور

شرایط قبل از بررسی فشار روغن:
1. سطح روغن موتور صحیح باشد.

کارکرد خودرو استفاده شده باشد . کیلومتر  کمتر از 5000  2. فیلتر روغن 
گرم شده باشد. 3. موتور 

بررسی
کنید گیر زیر سپر را باز  1. شل 

کنید .  کرده و سپس فشنگی را باز  2. سوکت فشنگی روغن را جدا 
(20±2N.m: گشتاور فشنگی)

3.فشار سنج روغن را در محل فشنگی ببندید . (مطابق شکل(
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Engine Oil Level Inspection

HINT:

Check oil level indicated by oil dipstick, when engine is stopped after it reaches operating temperature.

1. Park vehicle on level ground, stop engine after warming up and wait for 5 minutes.
2. Open hood, pull out oil dipstick in direction of arrow as 

shown in illustration, and wipe it clean with a piece of 
cloth.

3. Reinsert oil dipstick and check if oil level is proper.
4. Pull out oil dipstick again and check if oil level is proper.

If engine oil level is too low, check for leakage and add oil up to the full level mark.
a. If oil level is at or above "MAX" mark, drain excessive 

engine oil.
b. If oil level is between "MIN" mark and "MAX" mark, it 

shows that oil level is proper.
c. If oil level is below "MIN" mark, it is necessary to add 

engine oil.

RM1A130030

CAUTION

Please put a piece of cloth under oil dipstick end, to prevent oil from splashing onto engine or body.

MAX MIN

RM1A130040

CAUTION

When adding engine oil, oil level should not be above "MAX" mark.
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c. If oil level is below "MIN" mark, it is necessary to add 

engine oil.

RM1A130030

CAUTION

Please put a piece of cloth under oil dipstick end, to prevent oil from splashing onto engine or body.

MAX MIN

RM1A130040

CAUTION

When adding engine oil, oil level should not be above "MAX" mark.

بررسی سطح روغن موتور

1. خــودرو   را   در   یــک   ســطح   صــاف   پــارک   کنیــد   و   اجــازه   دهیــد   تــا   موتــور   گــرم   شــود .    ســپس   موتــور  

 را   خامــوش   کــرده   و    5    دقیقــه   صبــر   کنیــد    . 

گیــج روغــن موتــور را در جهــت فلــش نشــان داده شــده در شــکل  کــرده و  2. درب موتــور را بــاز 

کنیــد. بکشــید و آن را بــا دســتمال تمیــز 

زیرگیج دستمال قرار  دهید تا از چکیدن روغن روی موتور یا بدنه جلوگیری شود .	 

گیج بیشتر باشد . 	  هنگام ریختن روغن موتور ، سطح روغن نباید از شاخص»   Max « روی 

  توجه

  توجه

کنید . کرده و سطح روغن را مجدد چک  گیچ را وارد   .3

کافی داخل موتور بریزید . کرده و روغن به اندازه  کم است ، نشتی موتور را بررسی  گر روغن خیلی  کنید . ا گیج را دوباره بکشید و سطح روغن را بررسی    .4

کنید. گر سطح روغن بیشتر از عالمت Max است، مقدار مازاد را تخلیه  الف( ا

ــودن مقــدار  ــه معنــی صحیــح ب ــم Max و Min اســت، ب ــر ســطح روغــن بیــن عالئ گ ب( ا

روغــن میباشــد.

کــه تــا ســطح اســتاندارد  کمتــر از شــاخص Min بــود، الزم اســت  گــر ســطح روغــن  پ( ا

روغــن داخــل موتــور بریزیــد.
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Oil Pressure Inspection

Preconditions

1. Engine oil level is proper.
2. Oil filter is used within 5000 km.
3. Engine reaches the normal operating temperature.

Inspection

1. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
2. Disconnect oil pressure switch connector (1) and remove 

oil pressure switch (2).
(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

3. Screw oil pressure tester into threaded hole of oil 
pressure switch as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

RM1A130060

کامال سرد نشده است از باز کردن فشنگی روغن خودداری کنید .	  تا وقتی که موتور 

تمــاس طوالنــی و مکــرر روغــن موتــور بــا پوســت بــدن بســیار مضــر مــی باشــد . در صــورت تمــاس پوســت بدنتــان  بــا روغــن ، فــورا آن را بــا  آب بشــویید . 	 

کنیــد . ترکیــب داخــل روغــن ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســرطان شــود ، بنابــر ایــن هنــگام ســرویس خــودرو از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده 

هشدار

بررسی فشار روغن موتور

شرایط قبل از بررسی فشار روغن:
1. سطح روغن موتور صحیح باشد.

کارکرد خودرو استفاده شده باشد . کیلومتر  کمتر از 5000  2. فیلتر روغن 
گرم شده باشد. 3. موتور 

بررسی
کنید گیر زیر سپر را باز  1. شل 

کنید .  کرده و سپس فشنگی را باز  2. سوکت فشنگی روغن را جدا 
(20±2N.m: گشتاور فشنگی)

3.فشار سنج روغن را در محل فشنگی ببندید . (مطابق شکل(
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Engine Oil Level Inspection

HINT:

Check oil level indicated by oil dipstick, when engine is stopped after it reaches operating temperature.

1. Park vehicle on level ground, stop engine after warming up and wait for 5 minutes.
2. Open hood, pull out oil dipstick in direction of arrow as 

shown in illustration, and wipe it clean with a piece of 
cloth.

3. Reinsert oil dipstick and check if oil level is proper.
4. Pull out oil dipstick again and check if oil level is proper.

If engine oil level is too low, check for leakage and add oil up to the full level mark.
a. If oil level is at or above "MAX" mark, drain excessive 

engine oil.
b. If oil level is between "MIN" mark and "MAX" mark, it 

shows that oil level is proper.
c. If oil level is below "MIN" mark, it is necessary to add 

engine oil.

RM1A130030

CAUTION

Please put a piece of cloth under oil dipstick end, to prevent oil from splashing onto engine or body.

MAX MIN

RM1A130040

CAUTION

When adding engine oil, oil level should not be above "MAX" mark.
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Engine Oil Level Inspection

HINT:

Check oil level indicated by oil dipstick, when engine is stopped after it reaches operating temperature.

1. Park vehicle on level ground, stop engine after warming up and wait for 5 minutes.
2. Open hood, pull out oil dipstick in direction of arrow as 

shown in illustration, and wipe it clean with a piece of 
cloth.

3. Reinsert oil dipstick and check if oil level is proper.
4. Pull out oil dipstick again and check if oil level is proper.

If engine oil level is too low, check for leakage and add oil up to the full level mark.
a. If oil level is at or above "MAX" mark, drain excessive 

engine oil.
b. If oil level is between "MIN" mark and "MAX" mark, it 

shows that oil level is proper.
c. If oil level is below "MIN" mark, it is necessary to add 

engine oil.

RM1A130030

CAUTION

Please put a piece of cloth under oil dipstick end, to prevent oil from splashing onto engine or body.

MAX MIN

RM1A130040

CAUTION

When adding engine oil, oil level should not be above "MAX" mark.

بررسی سطح روغن موتور

1. خــودرو   را   در   یــک   ســطح   صــاف   پــارک   کنیــد   و   اجــازه   دهیــد   تــا   موتــور   گــرم   شــود .    ســپس   موتــور  

 را   خامــوش   کــرده   و    5    دقیقــه   صبــر   کنیــد    . 

گیــج روغــن موتــور را در جهــت فلــش نشــان داده شــده در شــکل  کــرده و  2. درب موتــور را بــاز 

کنیــد. بکشــید و آن را بــا دســتمال تمیــز 

زیرگیج دستمال قرار  دهید تا از چکیدن روغن روی موتور یا بدنه جلوگیری شود .	 

گیج بیشتر باشد . 	  هنگام ریختن روغن موتور ، سطح روغن نباید از شاخص»   Max « روی 

  توجه

  توجه

کنید . کرده و سطح روغن را مجدد چک  گیچ را وارد   .3

کافی داخل موتور بریزید . کرده و روغن به اندازه  کم است ، نشتی موتور را بررسی  گر روغن خیلی  کنید . ا گیج را دوباره بکشید و سطح روغن را بررسی    .4

کنید. گر سطح روغن بیشتر از عالمت Max است، مقدار مازاد را تخلیه  الف( ا

ــودن مقــدار  ــه معنــی صحیــح ب ــم Max و Min اســت، ب ــر ســطح روغــن بیــن عالئ گ ب( ا

روغــن میباشــد.

کــه تــا ســطح اســتاندارد  کمتــر از شــاخص Min بــود، الزم اســت  گــر ســطح روغــن  پ( ا

روغــن داخــل موتــور بریزیــد.
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ON-VEHICLE SERVICE

Engine Oil Replacement

Engine Oil Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Open the oil filler cap.

a. Rotate oil filler cap counterclockwise to open it.

4. Raise vehicle to a proper position.
5. Unscrew drain plug (arrow), and drain oil into a container.

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130070

SEE OWNER’S MANUAL

RM1A130080

WARNING

Apply a certain pushing force to drain plug while loosening plug by hand, and have drain plug attached to 
thread tightly to prevent oil from flowing out in advance. As plug is unscrewed, quickly move your hand 
away, to prevent it been burnt by the hot oil.

سرویس و نگهداری
تعویض روغن موتور

تخلیه روغن موتور

روغن موتور را تا زمانی که موتور سرد نشده تخلیه نکنید . 	 

کارتــل فشــار دهیــد تــا از نشــت روغــن داغ  روی دســتتان جلوگیــری شــود . پــس 	  کارتــل بــا دســت ، همزمــان آن را بــه ســمت  کــردن پیــچ تخلیــه  هنــگام بــاز 

کنیــد تــا دســت و  لباســتان روغنــی نشــود .  کارتــل جــدا  کامــل پیــچ ، خیلــی ســریع آن را از  از بــاز شــدن 

هشدار

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. درب روغن موتور را باز 

4. خودرو را توسط جک تا ارتفاع مناسب باال ببرید.

کــرده و روغــن موتــور را داخــل ظــرف جمــع آوری روغــن  کارتــل (فلــش( را بــاز  5. پیــچ تخلیــه 

کنیــد. تخلیــه 
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گــر  کــه شــرایط بررســی و تســت مهیــا شــد ، مقــدار فشــار روغــن را بــه ترتیــب در دور آرام ، دور متوســط و دور بــاال مالحضــه نماییــد . ا کنیــد . وقتــی  4. موتــور را روشــن 

گــر همچنــان فشــار روغــن پاییــن اســت بیانگــر وجــود  کنیــد و ســپس تســت را انجــام دهیــد . ا کارتــل و صافــی روغــن را تمیــز  کــم تــر از حــد مجــاز بــود ،  فشــار روغــن 

کــه میبایســت تعویــض شــود . ایــراد در اویــل پمــپ اســت 

1.5 bar : (700±50 r/min)فشار روغن موتور در دور آرام 

1.8 bar : (2000 r/min)فشار روغن موتور در دور متوسط 

3 bar : (4000 r/min )فشار روغن موتور در دور باال        

5.فشنگی روغن را ببندید . 

تذکر:

کنید . هنگام نصب فشنگی ، رزوه های آن را با چسب مخصوص آببندی 

6. سوکت فشنگی را جا بزنید و از عدم وجود نشتی روغن در اطراف فشنگی مطمئن شوید .

کنید . گیر زیر سپر جلو را نصب  7. شل 
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ON-VEHICLE SERVICE

Engine Oil Replacement

Engine Oil Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Open the oil filler cap.

a. Rotate oil filler cap counterclockwise to open it.

4. Raise vehicle to a proper position.
5. Unscrew drain plug (arrow), and drain oil into a container.

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130070

SEE OWNER’S MANUAL

RM1A130080

WARNING

Apply a certain pushing force to drain plug while loosening plug by hand, and have drain plug attached to 
thread tightly to prevent oil from flowing out in advance. As plug is unscrewed, quickly move your hand 
away, to prevent it been burnt by the hot oil.

سرویس و نگهداری
تعویض روغن موتور

تخلیه روغن موتور

روغن موتور را تا زمانی که موتور سرد نشده تخلیه نکنید . 	 

کارتــل فشــار دهیــد تــا از نشــت روغــن داغ  روی دســتتان جلوگیــری شــود . پــس 	  کارتــل بــا دســت ، همزمــان آن را بــه ســمت  کــردن پیــچ تخلیــه  هنــگام بــاز 

کنیــد تــا دســت و  لباســتان روغنــی نشــود .  کارتــل جــدا  کامــل پیــچ ، خیلــی ســریع آن را از  از بــاز شــدن 

هشدار

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. درب روغن موتور را باز 

4. خودرو را توسط جک تا ارتفاع مناسب باال ببرید.

کــرده و روغــن موتــور را داخــل ظــرف جمــع آوری روغــن  کارتــل (فلــش( را بــاز  5. پیــچ تخلیــه 

کنیــد. تخلیــه 
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گــر  کــه شــرایط بررســی و تســت مهیــا شــد ، مقــدار فشــار روغــن را بــه ترتیــب در دور آرام ، دور متوســط و دور بــاال مالحضــه نماییــد . ا کنیــد . وقتــی  4. موتــور را روشــن 

گــر همچنــان فشــار روغــن پاییــن اســت بیانگــر وجــود  کنیــد و ســپس تســت را انجــام دهیــد . ا کارتــل و صافــی روغــن را تمیــز  کــم تــر از حــد مجــاز بــود ،  فشــار روغــن 

کــه میبایســت تعویــض شــود . ایــراد در اویــل پمــپ اســت 

1.5 bar : (700±50 r/min)فشار روغن موتور در دور آرام 

1.8 bar : (2000 r/min)فشار روغن موتور در دور متوسط 

3 bar : (4000 r/min )فشار روغن موتور در دور باال        

5.فشنگی روغن را ببندید . 

تذکر:

کنید . هنگام نصب فشنگی ، رزوه های آن را با چسب مخصوص آببندی 

6. سوکت فشنگی را جا بزنید و از عدم وجود نشتی روغن در اطراف فشنگی مطمئن شوید .

کنید . گیر زیر سپر جلو را نصب  7. شل 
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Oil Filter Element

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil filter element.

a. Remove the oil filter element cap (arrow).
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Remove oil filter element from oil filter module.

WARNING

DO NOT remove oil filter element until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130090

RM1A130100

CAUTION

Place removed oil filter element in a tray, to prevent oil from splashing onto engine and body.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Removed oil filter should be handled by specialized department according to local laws and regulations. 
Never discard it at will.

فیلتر روغن
کردن باز 

فیلتر روغن را تا زمانی که موتور گرم است باز نکنید .	 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 

کردن  فیلتر روغن 4. باز 

کنید. الف( درپوش فیلتر روغن (فلش( را باز 
(20±5N.m: گشتاور درپوش فیلتر)

کنید. ج  ب( فیلتر را از داخل ماژول روغن خار

ج کردن از ماژول ، داخل ظرفی قرار دهید تا از ریختن روغن روی موتور و بدنه جلوگیری شود .  	  فیلتر را بالفاصله پس از خار

  توجه

کنیــد . از رهــا  کــردن فیلتــر در طبیعــت خــودداری 	  فیلتــر روغــن مصــرف شــده را بایدطبــق مقــررات زیســت محیطــی و توســط نهــاد هــای مرتبــط معــدوم 

  . کنید

حفاظت از محیط زیست 
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6. Wipe off drain plug and tighten it.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

Engine Oil Adding

Only use engine oil that meets Chery specifications.

1. Add a proper amount of oil, and check that oil level is 
between "MIN" mark and "MAX" mark with oil dipstick.

2. Turn off engine after running for 1 to 2 minutes, park vehicle on a level surface and wait for approximately 
5 minutes. Check if oil level is between "MIN" mark and "MAX" mark. Refill oil if necessary.

3. Check vehicle for oil leakage after replacing oil.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wasted engine oil should be handled by specialized department according to local laws and regulations. 
Never discard it at will.

CAUTION

Replace drain plug washer with a new one before installation.

Engine Type SQRE4G15B

Oil Capacity (L) 4 ± 0.5

Oil Specifications
Summer: SAE 10W - 40 (SM grade or higher)

Winter: SAE 5W - 40 (SM grade or higher)

CAUTION

DO NOT use inferior engine oil.
DO NOT mix different types of engine oil.
Be careful not to spill engine oil on any part of engine, when adding engine oil.

MAX MIN

RM1A130040

روغن سوخته باید طبق مقررات زیست محیطی جمع آوری و معدوم شود . هرگز روغن سوخته را در  جوی آب یا چاه تخلیه نکنید . 	 

حفاظت از محیط زیست 

کرده و سپس آن  را ببندید .  6. پیچ تخلیه را تمیز 
(35±3N.m: گشتاور پیچ)

کنید .  	  واشر پیچ تخلیه را تعویض 

از روغن های متفرقه استفاده نکنید .	 

روغن های مختلف را با هم ترکیب نکنید .	 

هنگام ریختن روغن داخل موتور ، مراقب باشید روغن روی موتور نریزد.	 

  توجه

  توجه

کردن روغن موتور اضافه 

کنید .  فقط از روغن موتور توصیه شده شرکتی استفاده 

SQRE4G15B تیپ موتور

۴+۵/۰ ظرفیت روغن (لیتر(

تابستان:SAE10W-40(گریدSMیا باالتر)

زمستان:SAE5W-40(گریدSMیا باالتر)
مشخصات روغن

گیــج ســطح روغــن را  1. روغــن را بــه مقــدار اســتاندارد داخــل موتــور بریزیــد ، ســپس بوســیله 

کــه بیــن شــاخصهای Max و Min باشــد. کنیــد  چــک 

کنیــد  (خــودرو بایــد در ســطح صــاف پــارک شــده باشــد ( و 5دقیقــه منتظــر بمانیــد. مجــددا ســطح روغــن را  2. موتــور را  1 یــا  2 دقیقــه پــس از روشــن بــودن خامــوش 

کنیــد. کــم بــود بــه مقــدار الزم اضافــه  گــر روغــن  کــه بیــن عالئــم MIN  و MAX باشــد . ا کنیــد  چــک 

کنید. 3. پس از تعویض روغن موتور ، هرگونه نشتی روغن را بررسی 
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Oil Filter Element

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil filter element.

a. Remove the oil filter element cap (arrow).
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Remove oil filter element from oil filter module.

WARNING

DO NOT remove oil filter element until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130090

RM1A130100

CAUTION

Place removed oil filter element in a tray, to prevent oil from splashing onto engine and body.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Removed oil filter should be handled by specialized department according to local laws and regulations. 
Never discard it at will.

فیلتر روغن
کردن باز 

فیلتر روغن را تا زمانی که موتور گرم است باز نکنید .	 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 

کردن  فیلتر روغن 4. باز 

کنید. الف( درپوش فیلتر روغن (فلش( را باز 
(20±5N.m: گشتاور درپوش فیلتر)

کنید. ج  ب( فیلتر را از داخل ماژول روغن خار

ج کردن از ماژول ، داخل ظرفی قرار دهید تا از ریختن روغن روی موتور و بدنه جلوگیری شود .  	  فیلتر را بالفاصله پس از خار

  توجه

کنیــد . از رهــا  کــردن فیلتــر در طبیعــت خــودداری 	  فیلتــر روغــن مصــرف شــده را بایدطبــق مقــررات زیســت محیطــی و توســط نهــاد هــای مرتبــط معــدوم 

  . کنید

حفاظت از محیط زیست 
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6. Wipe off drain plug and tighten it.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

Engine Oil Adding

Only use engine oil that meets Chery specifications.

1. Add a proper amount of oil, and check that oil level is 
between "MIN" mark and "MAX" mark with oil dipstick.

2. Turn off engine after running for 1 to 2 minutes, park vehicle on a level surface and wait for approximately 
5 minutes. Check if oil level is between "MIN" mark and "MAX" mark. Refill oil if necessary.

3. Check vehicle for oil leakage after replacing oil.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wasted engine oil should be handled by specialized department according to local laws and regulations. 
Never discard it at will.

CAUTION

Replace drain plug washer with a new one before installation.

Engine Type SQRE4G15B

Oil Capacity (L) 4 ± 0.5

Oil Specifications
Summer: SAE 10W - 40 (SM grade or higher)

Winter: SAE 5W - 40 (SM grade or higher)

CAUTION

DO NOT use inferior engine oil.
DO NOT mix different types of engine oil.
Be careful not to spill engine oil on any part of engine, when adding engine oil.

MAX MIN

RM1A130040

روغن سوخته باید طبق مقررات زیست محیطی جمع آوری و معدوم شود . هرگز روغن سوخته را در  جوی آب یا چاه تخلیه نکنید . 	 

حفاظت از محیط زیست 

کرده و سپس آن  را ببندید .  6. پیچ تخلیه را تمیز 
(35±3N.m: گشتاور پیچ)

کنید .  	  واشر پیچ تخلیه را تعویض 

از روغن های متفرقه استفاده نکنید .	 

روغن های مختلف را با هم ترکیب نکنید .	 

هنگام ریختن روغن داخل موتور ، مراقب باشید روغن روی موتور نریزد.	 

  توجه

  توجه

کردن روغن موتور اضافه 

کنید .  فقط از روغن موتور توصیه شده شرکتی استفاده 

SQRE4G15B تیپ موتور

۴+۵/۰ ظرفیت روغن (لیتر(

تابستان:SAE10W-40(گریدSMیا باالتر)

زمستان:SAE5W-40(گریدSMیا باالتر)
مشخصات روغن

گیــج ســطح روغــن را  1. روغــن را بــه مقــدار اســتاندارد داخــل موتــور بریزیــد ، ســپس بوســیله 

کــه بیــن شــاخصهای Max و Min باشــد. کنیــد  چــک 

کنیــد  (خــودرو بایــد در ســطح صــاف پــارک شــده باشــد ( و 5دقیقــه منتظــر بمانیــد. مجــددا ســطح روغــن را  2. موتــور را  1 یــا  2 دقیقــه پــس از روشــن بــودن خامــوش 

کنیــد. کــم بــود بــه مقــدار الزم اضافــه  گــر روغــن  کــه بیــن عالئــم MIN  و MAX باشــد . ا کنیــد  چــک 

کنید. 3. پس از تعویض روغن موتور ، هرگونه نشتی روغن را بررسی 
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Oil Pressure Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Remove the oil pressure switch.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Remove the oil pressure switch (2).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

Inspection

1. Use an oil pressure tester as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

CAUTION

Before inspecting oil pressure switch, please make sure that oil level is correct, coolant temperature is 
above 90°C, oil filter is used within 5000 km and cooling fan has stopped operating.

RM1A130120

Chery Automobile Co., Ltd.
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Oil Pressure Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Remove the oil pressure switch.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Remove the oil pressure switch (2).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

Inspection

1. Use an oil pressure tester as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

CAUTION

Before inspecting oil pressure switch, please make sure that oil level is correct, coolant temperature is 
above 90°C, oil filter is used within 5000 km and cooling fan has stopped operating.

RM1A130120

فشنگی روغن

بازدید و بررسی 

کامال سرد نشده است از باز کردن فشنگی روغن خودداری کنید .	  تا وقتی که موتور 

تمــاس طوالنــی و مکــرر روغــن موتــور بــا پوســت بــدن بســیار مضــر مــی باشــد . در صــورت تمــاس پوســت بدنتــان  بــا روغــن ، فــورا آن را بــا آب بشــویید . 	 

کنیــد . ترکیبــات داخــل روغــن ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســرطان شــود ، بنابــر ایــن هنــگام ســرویس خــودرو از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده 

هشدار

1. سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  3. شل 

کردن فشنگی روغن . 4.باز 

کنید. a. سوکت فشنگی (1( را باز 

کنید. b.فشنگی را باز 
(20±2N.m: گشتاور درپوش فیلتر)

1. فشارسنج روغن در شکل روبه رو نمایش داده شده است.

کننــده باالتــر از C °90  و عمــر روغــن موتــور 	  کــه ســطح روغــن موتــور درحــد اســتاندارد باشــد ،دمــای مایــع خنــک  قبــل از بررســی فشــنگی مطمئــن شــوید 

کیلومتــر باشــد .  کمتــر از 5000 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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5. Remove oil filter element O-ring (arrow) from oil filter 
element cap.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A130110

CAUTION

Replace oil filter element O-ring with a new one.
Check oil filter element cap for damage. Replace cap if there is damage.
Check and clean installation surface between oil filter element cap and oil filter module.
Apply a layer of clean engine oil to oil filter element O-ring.
Slightly rotate oil filter element cap in place, and tighten it until seal ring contacts with oil filter module.

کنید . 	  درپوش فیلتر روغن را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض 

محل نصب و تماس درپوش فیلتر با ماژول روغن را بررسی و تمیز بکنید .	 

اورینگ فیلتر را با روغن تمیز چرب کنید . 	 

 به آرامی درپوش فیلتر را سفت کنید تا اورینگ باسطح ماژول روغن به خوبی تماس داشته باشد.	 

هشدار

ج بکنید . (فلش( 5. اورینگ فیلتر روغن را از درپوش خار

کردن نصب 

کنید. کردن اقدام  برای بستن فیلتر روغن برعکس مراحل باز 
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Oil Pressure Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Remove the oil pressure switch.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Remove the oil pressure switch (2).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

Inspection

1. Use an oil pressure tester as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

CAUTION

Before inspecting oil pressure switch, please make sure that oil level is correct, coolant temperature is 
above 90°C, oil filter is used within 5000 km and cooling fan has stopped operating.

RM1A130120

Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM
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13

Oil Pressure Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Remove the oil pressure switch.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Remove the oil pressure switch (2).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m) 

Inspection

1. Use an oil pressure tester as shown in illustration.

WARNING

DO NOT remove oil pressure switch until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

1

2

RM1A130050

CAUTION

Before inspecting oil pressure switch, please make sure that oil level is correct, coolant temperature is 
above 90°C, oil filter is used within 5000 km and cooling fan has stopped operating.

RM1A130120

فشنگی روغن

بازدید و بررسی 

کامال سرد نشده است از باز کردن فشنگی روغن خودداری کنید .	  تا وقتی که موتور 

تمــاس طوالنــی و مکــرر روغــن موتــور بــا پوســت بــدن بســیار مضــر مــی باشــد . در صــورت تمــاس پوســت بدنتــان  بــا روغــن ، فــورا آن را بــا آب بشــویید . 	 

کنیــد . ترکیبــات داخــل روغــن ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســرطان شــود ، بنابــر ایــن هنــگام ســرویس خــودرو از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده 

هشدار

1. سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  3. شل 

کردن فشنگی روغن . 4.باز 

کنید. a. سوکت فشنگی (1( را باز 

کنید. b.فشنگی را باز 
(20±2N.m: گشتاور درپوش فیلتر)

1. فشارسنج روغن در شکل روبه رو نمایش داده شده است.

کننــده باالتــر از C °90  و عمــر روغــن موتــور 	  کــه ســطح روغــن موتــور درحــد اســتاندارد باشــد ،دمــای مایــع خنــک  قبــل از بررســی فشــنگی مطمئــن شــوید 

کیلومتــر باشــد .  کمتــر از 5000 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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5. Remove oil filter element O-ring (arrow) from oil filter 
element cap.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A130110

CAUTION

Replace oil filter element O-ring with a new one.
Check oil filter element cap for damage. Replace cap if there is damage.
Check and clean installation surface between oil filter element cap and oil filter module.
Apply a layer of clean engine oil to oil filter element O-ring.
Slightly rotate oil filter element cap in place, and tighten it until seal ring contacts with oil filter module.

کنید . 	  درپوش فیلتر روغن را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض 

محل نصب و تماس درپوش فیلتر با ماژول روغن را بررسی و تمیز بکنید .	 

اورینگ فیلتر را با روغن تمیز چرب کنید . 	 

 به آرامی درپوش فیلتر را سفت کنید تا اورینگ باسطح ماژول روغن به خوبی تماس داشته باشد.	 

هشدار

ج بکنید . (فلش( 5. اورینگ فیلتر روغن را از درپوش خار

کردن نصب 

کنید. کردن اقدام  برای بستن فیلتر روغن برعکس مراحل باز 
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Oil Filter Module

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).
5. Drain the engine oil (See page 13-12).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the exhaust manifold assembly (See page 11-6).
8. Remove the oil filter module.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Loosen elastic clamp (2), and disconnect connection 

between expansion tank outlet hose and cooling pipe 
assembly I.

c. Loosen elastic clamp (arrow), and disconnect 
connection between small circulation hose and 
cooling pipe assembly I.

d. Remove the coolant pipe assembly I fixing bolt (1).
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

e. Remove 4 fixing bolts (2) from oil filter module.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

f. Remove water pump and cooling pipe assembly I from oil filter module.

WARNING

DO NOT remove oil filter module until engine cools down.
There will be residual coolant in engine, if your skin contacts coolant directly, clean it with water 
immediately. If it is serious, please go to hospital.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.
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2

RM1A130141
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تا زمانی که موتور گرم است از باز کردن ماژول فیلتر روغن خودداری نمایید .	 

کننده در ماژول ، فورا دستتان را با آب  بشویید .	  در صورت تماس دست با رسوبات مایع خنک 

در صــورت تمــاس دســت و پوســت بدنتــان بــا روغــن موتــور ، ســریعا محــل آلــوده را بــا آب و صابــون بشــویید . وجــود ترکیبــات شــیمیایی در روغــن ممکــن 	 

اســت ســرطان زا باشــد ، بنــا برایــن از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده کنیــد

هشدار

ماژول فیلتر روغن
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید .

کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید .  گیر زیر سپر جلو را باز  3. شل 

کنید . 4. تسمه دینام را آزاد 

کنید .  5. روغن موتور را تخلیه 

کنید . کننده موتور را تخلیه  6. مایع خنک 

کنید . گزوز را باز  7. مانیفولد ا

کردن ماژول فیلتر روغن . 8. باز 

کنید . a. سوکت فشنگی روغن (1( را جدا 

کرده و شــیلنگ را لوله (1( سیســتم  b.بســت شــیلنگ خروجی مخزن انبســاط (2( را آزاد 

کنید . کننــده جــدا  خنــک 

کرده و شیلنگ را از لوله ی  سیستم  کوتاه (فلش( را آزاد  گردش آب  c. بست شیلنگ 

کنید . کننده جدا  خنک 

کنید. کننده (1( را باز   d. پیچ لوله سیستم خنک 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کنید. e. 4 عدد پیچ نگه دارنده ماژول روغن را باز 

کنید. کننده را از ماژول جدا  f. واتر پمپ و لوله (I( سیستم خنک 
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2. Install oil pressure tester into threaded hole (4) of oil 
pressure switch as shown in illustration.

3. Install oil pressure switch (2) onto tester (1) and connect 
oil pressure switch connecter.

4. Connect oil pressure switch to body.
5. Start engine and oil pressure warning light (3) comes on, 

then observe pressure reading on tester. If warning light 
still comes on when oil pressure is higher than 75 kPa, 
replace oil pressure switch.

Installation

1. Remove oil and impurities on oil pressure switch and its threaded hole.
2. Apply a small amount of seal gum to threads when 

installing oil pressure switch as shown in illustration.
Width of a: 3 mm

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.
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2. Install oil pressure tester into threaded hole (4) of oil 
pressure switch as shown in illustration.

3. Install oil pressure switch (2) onto tester (1) and connect 
oil pressure switch connecter.

4. Connect oil pressure switch to body.
5. Start engine and oil pressure warning light (3) comes on, 

then observe pressure reading on tester. If warning light 
still comes on when oil pressure is higher than 75 kPa, 
replace oil pressure switch.

Installation

1. Remove oil and impurities on oil pressure switch and its threaded hole.
2. Apply a small amount of seal gum to threads when 

installing oil pressure switch as shown in illustration.
Width of a: 3 mm

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.
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a

2. فشارسنج را مطابق شکل به محل رزوه فشنگی (4( در روی بلوک سیلندر ببندید. 

کنید . 3. فشنگی (2( را به فشارسنج ببندید و سوکت آن را وصل 

کنید .  4. اتصال منفی فشار سنج را به بدنه و ترمینال فشنگی را به المپ تست وصل 

کنیــد تــا المــپ تســت روشــن شــود ، ســپس مقــدار فشــار نمایــش داده شــده  5. موتــور را روشــن 

گــر فشــار روغــن بیــش از 75کیلــو پاســکال  اســت و همچنــان  کنیــد. ا در فشارســنج را مالحضــه 

کنیــد.  المــپ تســت روشــن مــی باشــد ، فشــنگی را تعویــض 

بستن

1. فشنگی و رزوه های آن را از وجود ذرات روغن تمیز بکنید .

کنیــد .(  2. قســمتی از رزوه هــای فشــنگی را مطابــق شــکل بــا چســب مخصــوص آببنــدی 

(a=3mm:رزوه کاری روی  پهنــای چســب 

کردن است. ۳. سایر مراحل نصب بر عکس باز 
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Oil Filter Module

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
4. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).
5. Drain the engine oil (See page 13-12).
6. Drain the coolant (See page 12-13).
7. Remove the exhaust manifold assembly (See page 11-6).
8. Remove the oil filter module.

a. Disconnect the oil pressure switch connector (1).
b. Loosen elastic clamp (2), and disconnect connection 

between expansion tank outlet hose and cooling pipe 
assembly I.

c. Loosen elastic clamp (arrow), and disconnect 
connection between small circulation hose and 
cooling pipe assembly I.

d. Remove the coolant pipe assembly I fixing bolt (1).
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

e. Remove 4 fixing bolts (2) from oil filter module.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

f. Remove water pump and cooling pipe assembly I from oil filter module.

WARNING

DO NOT remove oil filter module until engine cools down.
There will be residual coolant in engine, if your skin contacts coolant directly, clean it with water 
immediately. If it is serious, please go to hospital.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.
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تا زمانی که موتور گرم است از باز کردن ماژول فیلتر روغن خودداری نمایید .	 

کننده در ماژول ، فورا دستتان را با آب  بشویید .	  در صورت تماس دست با رسوبات مایع خنک 

در صــورت تمــاس دســت و پوســت بدنتــان بــا روغــن موتــور ، ســریعا محــل آلــوده را بــا آب و صابــون بشــویید . وجــود ترکیبــات شــیمیایی در روغــن ممکــن 	 

اســت ســرطان زا باشــد ، بنــا برایــن از لبــاس و دســتکش مناســب اســتفاده کنیــد

هشدار

ماژول فیلتر روغن
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید .

کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید .  گیر زیر سپر جلو را باز  3. شل 

کنید . 4. تسمه دینام را آزاد 

کنید .  5. روغن موتور را تخلیه 

کنید . کننده موتور را تخلیه  6. مایع خنک 

کنید . گزوز را باز  7. مانیفولد ا

کردن ماژول فیلتر روغن . 8. باز 

کنید . a. سوکت فشنگی روغن (1( را جدا 

کرده و شــیلنگ را لوله (1( سیســتم  b.بســت شــیلنگ خروجی مخزن انبســاط (2( را آزاد 

کنید . کننــده جــدا  خنــک 

کرده و شیلنگ را از لوله ی  سیستم  کوتاه (فلش( را آزاد  گردش آب  c. بست شیلنگ 

کنید . کننده جدا  خنک 

کنید. کننده (1( را باز   d. پیچ لوله سیستم خنک 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کنید. e. 4 عدد پیچ نگه دارنده ماژول روغن را باز 

کنید. کننده را از ماژول جدا  f. واتر پمپ و لوله (I( سیستم خنک 
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2. Install oil pressure tester into threaded hole (4) of oil 
pressure switch as shown in illustration.

3. Install oil pressure switch (2) onto tester (1) and connect 
oil pressure switch connecter.

4. Connect oil pressure switch to body.
5. Start engine and oil pressure warning light (3) comes on, 

then observe pressure reading on tester. If warning light 
still comes on when oil pressure is higher than 75 kPa, 
replace oil pressure switch.

Installation

1. Remove oil and impurities on oil pressure switch and its threaded hole.
2. Apply a small amount of seal gum to threads when 

installing oil pressure switch as shown in illustration.
Width of a: 3 mm

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.
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2. Install oil pressure tester into threaded hole (4) of oil 
pressure switch as shown in illustration.

3. Install oil pressure switch (2) onto tester (1) and connect 
oil pressure switch connecter.

4. Connect oil pressure switch to body.
5. Start engine and oil pressure warning light (3) comes on, 

then observe pressure reading on tester. If warning light 
still comes on when oil pressure is higher than 75 kPa, 
replace oil pressure switch.

Installation

1. Remove oil and impurities on oil pressure switch and its threaded hole.
2. Apply a small amount of seal gum to threads when 

installing oil pressure switch as shown in illustration.
Width of a: 3 mm

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.
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2. فشارسنج را مطابق شکل به محل رزوه فشنگی (4( در روی بلوک سیلندر ببندید. 

کنید . 3. فشنگی (2( را به فشارسنج ببندید و سوکت آن را وصل 

کنید .  4. اتصال منفی فشار سنج را به بدنه و ترمینال فشنگی را به المپ تست وصل 

کنیــد تــا المــپ تســت روشــن شــود ، ســپس مقــدار فشــار نمایــش داده شــده  5. موتــور را روشــن 

گــر فشــار روغــن بیــش از 75کیلــو پاســکال  اســت و همچنــان  کنیــد. ا در فشارســنج را مالحضــه 

کنیــد.  المــپ تســت روشــن مــی باشــد ، فشــنگی را تعویــض 

بستن

1. فشنگی و رزوه های آن را از وجود ذرات روغن تمیز بکنید .

کنیــد .(  2. قســمتی از رزوه هــای فشــنگی را مطابــق شــکل بــا چســب مخصــوص آببنــدی 

(a=3mm:رزوه کاری روی  پهنــای چســب 

کردن است. ۳. سایر مراحل نصب بر عکس باز 
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Oil Pan

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Recover the refrigerant (See page 30-22).
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Drain the engine oil (See page 13-12).
6. Remove the compressor assembly (See page 30-61).
7. Remove the oil pan.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between oil pan and 
transmission case, and remove plate between oil pan 
and transmission.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

HINT:

For CVT model, remove coupling bolt and then 
remove dust guard.

b. Remove 15 coupling bolts (arrow) from oil pan in 
order as shown in illustration.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

c. Pry oil pan at specific prying locations on oil pan with oil pan remover and scraper to remove it.

HINT:

Because seal gum is used as a seal between oil pan and cylinder block, never use hard objects, such 
as a hammer, to tap it during removal, but it can be tapped slowly from left and right with a rubber 
hammer.

WARNING

DO NOT drain oil and remove oil pan until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle. DO NOT remove oil filter until engine cools down.
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کارتل را تا زمانی که موتور گرم است باز نکنید .	 

هشدار

کارتل روغن 
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید
کنید .  کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید . کولر را ریکاوری  گاز   .3
کنید . گیر زیر سپر جلو را باز  4. شل 

کنید . 5. روغن موتور را تخلیه 
کنید . کولر را باز  کمپرسور   .6 

کارتل کردن  7. باز 
کنید. گردگیر فلزی را جدا  کرده و  گیربکس را باز  کارتل و  a. 3عدد پیچ اتصال بین 

(50±5N.m: گشتاورپیچ)
تذکر:

گردگیــر فلــزی  کــرده و ســپس  گیربکــس را بــاز  کارتــل بــه  گیربکــس CVT ابتــدا پیــچ اتصــال  در 
کنیــد.   را جــدا 

کنید. کارتل را با ترتیب معین شده در شکل باز  b.15عدد پیچ 

  

کنید. کارتل را از بلوک سیلندر جدا  کارتل،  کردن  c. با استفاده از ابزار مخصوص جدا 

تذکر

کارتــل و  کارتــل، از چکــش فلــزی بــرای ضربــه زدن بــه  کارتــل و بلــوک ســیلندر و جــدا شــدن ســخت  بــه دلیــل اســتفاده از چســب مخصــوص بــرای آببنــدی بیــن 

کــردن آن اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از چکــش الســتیکی و ضربــات آرام بالمانــع میباشــد. جــدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5۹8

12- سیستم روغنکاری موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–19

13

g. Remove 4 fixing bolts (arrow) and oil cooler assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A130151

CAUTION

Clean installation surface of oil filter module.
Check if oil filter module gasket is installed to correct position.
Check oil filter module gasket for damage or deterioration. If there is damage or deterioration, replace 
the gasket.
Add engine oil to specified level.

کنید.   g. ۴عدد پیچ خنک کن روغن (فلش( را باز 

بستن
کردن اقدام نمایید .  برای بستن ماژول فیلتر روغن برعکس مراحل باز 

محل تماس و نصب ماژول روغن را تمیز کنید . 	 

از نصب صحیح واشر ماژول روغن اطمینان حاصل کنید .	 

واشر ماژول را از لحاظ پوسیدگی و دفرمگی بررسی کنید و در صورت معیوب بودن تعویض نمایید . 	 

روغن موتور را تا سطح استاندارد داخل موتور سرریز کنید . 	 

  توجه
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Oil Pan

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Recover the refrigerant (See page 30-22).
4. Remove the front bumper lower  protector (See page 49-20).
5. Drain the engine oil (See page 13-12).
6. Remove the compressor assembly (See page 30-61).
7. Remove the oil pan.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between oil pan and 
transmission case, and remove plate between oil pan 
and transmission.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

HINT:

For CVT model, remove coupling bolt and then 
remove dust guard.

b. Remove 15 coupling bolts (arrow) from oil pan in 
order as shown in illustration.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

c. Pry oil pan at specific prying locations on oil pan with oil pan remover and scraper to remove it.

HINT:

Because seal gum is used as a seal between oil pan and cylinder block, never use hard objects, such 
as a hammer, to tap it during removal, but it can be tapped slowly from left and right with a rubber 
hammer.

WARNING

DO NOT drain oil and remove oil pan until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle. DO NOT remove oil filter until engine cools down.

RM1A130170
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RM1A130180

کارتل را تا زمانی که موتور گرم است باز نکنید .	 

هشدار

کارتل روغن 
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید
کنید .  کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید . کولر را ریکاوری  گاز   .3
کنید . گیر زیر سپر جلو را باز  4. شل 

کنید . 5. روغن موتور را تخلیه 
کنید . کولر را باز  کمپرسور   .6 

کارتل کردن  7. باز 
کنید. گردگیر فلزی را جدا  کرده و  گیربکس را باز  کارتل و  a. 3عدد پیچ اتصال بین 

(50±5N.m: گشتاورپیچ)
تذکر:

گردگیــر فلــزی  کــرده و ســپس  گیربکــس را بــاز  کارتــل بــه  گیربکــس CVT ابتــدا پیــچ اتصــال  در 
کنیــد.   را جــدا 

کنید. کارتل را با ترتیب معین شده در شکل باز  b.15عدد پیچ 

  

کنید. کارتل را از بلوک سیلندر جدا  کارتل،  کردن  c. با استفاده از ابزار مخصوص جدا 

تذکر

کارتــل و  کارتــل، از چکــش فلــزی بــرای ضربــه زدن بــه  کارتــل و بلــوک ســیلندر و جــدا شــدن ســخت  بــه دلیــل اســتفاده از چســب مخصــوص بــرای آببنــدی بیــن 

کــردن آن اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از چکــش الســتیکی و ضربــات آرام بالمانــع میباشــد. جــدا 
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g. Remove 4 fixing bolts (arrow) and oil cooler assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A130151

CAUTION

Clean installation surface of oil filter module.
Check if oil filter module gasket is installed to correct position.
Check oil filter module gasket for damage or deterioration. If there is damage or deterioration, replace 
the gasket.
Add engine oil to specified level.

کنید.   g. ۴عدد پیچ خنک کن روغن (فلش( را باز 

بستن
کردن اقدام نمایید .  برای بستن ماژول فیلتر روغن برعکس مراحل باز 

کنید . 	  محل تماس و نصب ماژول روغن را تمیز 

از نصب صحیح واشر ماژول روغن اطمینان حاصل کنید .	 

واشر ماژول را از لحاظ پوسیدگی و دفرمگی بررسی کنید و در صورت معیوب بودن تعویض نمایید . 	 

روغن موتور را تا سطح استاندارد داخل موتور سرریز کنید . 	 

  توجه
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2. Pre-tighten 15 oil pan fixing bolts until oil pan is a press 
fit, and then tighten bolts in order as shown in illustration.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.

845 1

736 2

11

10

9

12

13

14

15

RM1A130200

CAUTION

DO NOT add engine oil until oil pan seal gum becomes dry.

کارتــل بــه ســطح فریــم بلــوک ســیلندر بچســبد . ســپس پیــچ هــا را  کارتــل (15 عــدد( را ببندیــد تــا  b. ابتــدا پیــچ هــای 
کنیــد . گشــتاور توصیــه شــده ســفت  مطابــق بــا ترتیــب نمایــش داده شــده در شــکل بــا 

(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کارتــل را از بلــوک ســیلندر جــدا  کارتــل،  کــردن  c.بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص جــدا 

کنیــد.
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8. Remove seal gum residues from oil pan and engine frame with oil pan remover and scraper.

Installation

1. Uniformly apply seal gum to oil pan installation surface as 
shown in illustration. 
Recommended seal gum: Loctite 5910

CAUTION

Be careful not to damage surrounding parts when removal.
A transmission carrier can be used to support oil pan during removal, to prevent personal injury from 
sudden dropping of oil pan.

CAUTION

After removing seal gum with oil pan scraper, clean cylinder block frame installation surface, threaded 
hole and oil pan with appropriate cleaner.

CAUTION

When applying seal gum, check type and expiration date of seal gum.
Remove impurities, iron chips and seal gum residues from oil pan.
Remove oil stain and seal gum residues from cylinder block and threaded hole of oil pan.
Seal gum should not be applied too thick; otherwise, it will overflow into oil pan due to squeezing, which 
will block oil strainer.
DO NOT add engine oil until seal gum becomes dry after installing oil pan.

RM1A130190

CAUTION

Seal gum should be applied to inside of oil pan mounting bolt hole.

هنگام باز کردن کارتل مراقب باشید به قطعات پیرامون آن صدمه ای وارد نشود.	 

از پایه متحرک نگهدارنده گیربکس میتوانید هنگام بازکردن کارتل استفاده کنید تا از افتادن آن و ایجاد صدمات جسمی پیشگیری شود.	 

کــردن ســطوح تمــاس و زروه 	  کارتــل از باقیمانــده چســب آببنــدی، از حــالل مناســب بــرای تمیــز  کــردن ســطح تمــاس فریــم بلــوک ســیلندر بــا  پــس از تمیــز 

پیــچ  هــا اســتفاده کنیــد.

قبل از استفاده چسب مخصوص آببندی، به نوع چسب و تاریخ انقضای آن توجه کنید.	 

کارتل تمیز کنید.	  ذرات و براده های آهن و باقیمانده چسب آببندی را از 

ک کنید.	  روغن و باقیمانده چسب آببندی را از فریم بلوک سیلندر و رزوه ها پا

کیــپ 	  کارتــل شــده و باعــث  کنیــد، زیــرا چســب های اضافــی بــه مــرور زمــان وارد  کارتــل و بلــوک ســیلندر خــودداری  از چســب کاری ضخیــم بــرای آببنــدی 

کانال هــای روغــن میشــود. گرفتگــی صافــی و  شــدن و 

تا زمانیکه چسب آببندی کامال خشک نشده است، از ریختن روغن داخل کارتل خودداری کنید.	 

چسب آببندی باید داخل رزوه های کارتل نیز اعمال شود.	 

  توجه

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. کارتل را جدا  کاردک باقیمانده چسب های روی سطح بلوک سیلندر و  8. توسط 

بستن

کارتل  کامال خشک نشده است، از ریختن روغن داخل  • تا زمانیکه چسب آببندی 
کنید. خودداری 

کارتل بزنید. 1. چسب آببندی را به طور یکنواخت مطابق شکل روی سطح 
 Loctite 5910 :چسب توصیه شده
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2. Pre-tighten 15 oil pan fixing bolts until oil pan is a press 
fit, and then tighten bolts in order as shown in illustration.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.

845 1

736 2

11

10

9

12

13

14

15

RM1A130200

CAUTION

DO NOT add engine oil until oil pan seal gum becomes dry.

کارتــل بــه ســطح فریــم بلــوک ســیلندر بچســبد . ســپس پیــچ هــا را  کارتــل (15 عــدد( را ببندیــد تــا  b. ابتــدا پیــچ هــای 
کنیــد . گشــتاور توصیــه شــده ســفت  مطابــق بــا ترتیــب نمایــش داده شــده در شــکل بــا 

(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کارتــل را از بلــوک ســیلندر جــدا  کارتــل،  کــردن  c.بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص جــدا 

کنیــد.
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8. Remove seal gum residues from oil pan and engine frame with oil pan remover and scraper.

Installation

1. Uniformly apply seal gum to oil pan installation surface as 
shown in illustration. 
Recommended seal gum: Loctite 5910

CAUTION

Be careful not to damage surrounding parts when removal.
A transmission carrier can be used to support oil pan during removal, to prevent personal injury from 
sudden dropping of oil pan.

CAUTION

After removing seal gum with oil pan scraper, clean cylinder block frame installation surface, threaded 
hole and oil pan with appropriate cleaner.

CAUTION

When applying seal gum, check type and expiration date of seal gum.
Remove impurities, iron chips and seal gum residues from oil pan.
Remove oil stain and seal gum residues from cylinder block and threaded hole of oil pan.
Seal gum should not be applied too thick; otherwise, it will overflow into oil pan due to squeezing, which 
will block oil strainer.
DO NOT add engine oil until seal gum becomes dry after installing oil pan.

RM1A130190

CAUTION

Seal gum should be applied to inside of oil pan mounting bolt hole.

هنگام باز کردن کارتل مراقب باشید به قطعات پیرامون آن صدمه ای وارد نشود.	 

از پایه متحرک نگهدارنده گیربکس میتوانید هنگام بازکردن کارتل استفاده کنید تا از افتادن آن و ایجاد صدمات جسمی پیشگیری شود.	 

کــردن ســطوح تمــاس و زروه 	  کارتــل از باقیمانــده چســب آببنــدی، از حــالل مناســب بــرای تمیــز  کــردن ســطح تمــاس فریــم بلــوک ســیلندر بــا  پــس از تمیــز 

پیــچ  هــا اســتفاده کنیــد.

قبل از استفاده چسب مخصوص آببندی، به نوع چسب و تاریخ انقضای آن توجه کنید.	 

کارتل تمیز کنید.	  ذرات و براده های آهن و باقیمانده چسب آببندی را از 

ک کنید.	  روغن و باقیمانده چسب آببندی را از فریم بلوک سیلندر و رزوه ها پا

کیــپ 	  کارتــل شــده و باعــث  کنیــد، زیــرا چســب های اضافــی بــه مــرور زمــان وارد  کارتــل و بلــوک ســیلندر خــودداری  از چســب کاری ضخیــم بــرای آببنــدی 

کانال هــای روغــن میشــود. گرفتگــی صافــی و  شــدن و 

تا زمانیکه چسب آببندی کامال خشک نشده است، از ریختن روغن داخل کارتل خودداری کنید.	 

چسب آببندی باید داخل رزوه های کارتل نیز اعمال شود.	 

  توجه

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. کارتل را جدا  کاردک باقیمانده چسب های روی سطح بلوک سیلندر و  8. توسط 

بستن

کارتل  کامال خشک نشده است، از ریختن روغن داخل  • تا زمانیکه چسب آببندی 
کنید. خودداری 

کارتل بزنید. 1. چسب آببندی را به طور یکنواخت مطابق شکل روی سطح 
 Loctite 5910 :چسب توصیه شده
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Oil Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil pump with oil strainer assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from oil pump assembly.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Move away movable rail of oil pump chain and remove oil pump with oil strainer assembly.
6. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and then 

remove oil strainer from oil pump.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

7. Remove oil pump sprocket fixing bolt (arrow), and then 
remove oil pump sprocket from oil pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130220

RM1A130230

RM1A130240
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Oil Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil pump with oil strainer assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from oil pump assembly.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Move away movable rail of oil pump chain and remove oil pump with oil strainer assembly.
6. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and then 

remove oil strainer from oil pump.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

7. Remove oil pump sprocket fixing bolt (arrow), and then 
remove oil pump sprocket from oil pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130220

RM1A130230

RM1A130240

اویل پمپ

کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید .
کنید .  کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 
کنید .  کارتل را باز   .4

کردن اویل پمپ به همراه صافی روغن . 5. باز 

کنید. a. 3 عدد پیچ نگهدارنده اویل پمپ (فلش( را باز 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کارتــل  کــرده و اویــل پمــپ را بــه همــراه صافــی از   b. زنجیــر تایــم را از  اویــل پمــپ جــدا 

کنیــد. ج  خــار
کنید.  کرده و صافی را جدا  6. ۲عدد پیچ اتصال صافی  به اویل پمپ (فلش( را باز 

(8±3N.m: گشتاورپیچ)

کنید .  کرده و دنده را جدا  7. پیچ دنده اویل پمپ ( فلش ( را باز 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)
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Oil Strainer

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil strainer.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and 
then remove oil strainer.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

b. Remove oil strainer and its grommet.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130210

CAUTION

Before installing oil strainer, check oil strainer grommet for damage or deterioration. If there is damage or 
deterioration, replace the grommet.
Check if oil strainer grommet is installed to correct position.
Apply a layer of clean engine oil to oil strainer grommet before installation.

تا زمانی که موتور سرد نشده است از تخلیه روغن خودداری کنید .	 

هشدار

صافی روغن 
کردن  باز 

1. سوئیچ را ببندید . 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 
کنید  کارتل را باز    .4

کردن صافی روغن . 5.باز 
کنید .   کرده و آن را جدا  a. 2عدد پیچ نگهدارنده صافی را باز 

ج نمایید .   ب( صافی و واشر آن را خار
بستن

کنید .  کردن اقدام  برای بستن صافی روغن برعکس مراحل باز 

کنید و در صورت پوسیدگی و دفرمه بودن ، آن را تعویض نمایید .	  قبل از بستن صافی ، واشر آن را بازدید 

از نصب صحیح واشر صافی روغن اطمینان یابید .	 

کنید . 	  قبل از نصب ، واشر صافی را  با روغن تمیز چرب 

  توجه
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Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–24

13

Oil Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil pump with oil strainer assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from oil pump assembly.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Move away movable rail of oil pump chain and remove oil pump with oil strainer assembly.
6. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and then 

remove oil strainer from oil pump.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

7. Remove oil pump sprocket fixing bolt (arrow), and then 
remove oil pump sprocket from oil pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130220

RM1A130230

RM1A130240

Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–24

13

Oil Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil pump with oil strainer assembly.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from oil pump assembly.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

b. Move away movable rail of oil pump chain and remove oil pump with oil strainer assembly.
6. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and then 

remove oil strainer from oil pump.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

7. Remove oil pump sprocket fixing bolt (arrow), and then 
remove oil pump sprocket from oil pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130220

RM1A130230

RM1A130240

اویل پمپ

کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید .
کنید .  کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 
کنید .  کارتل را باز   .4

کردن اویل پمپ به همراه صافی روغن . 5. باز 

کنید. a. 3 عدد پیچ نگهدارنده اویل پمپ (فلش( را باز 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)

کارتــل  کــرده و اویــل پمــپ را بــه همــراه صافــی از   b. زنجیــر تایــم را از  اویــل پمــپ جــدا 

کنیــد. ج  خــار
کنید.  کرده و صافی را جدا  6. ۲عدد پیچ اتصال صافی  به اویل پمپ (فلش( را باز 

(8±3N.m: گشتاورپیچ)

کنید .  کرده و دنده را جدا  7. پیچ دنده اویل پمپ ( فلش ( را باز 
(20±5N.m: گشتاورپیچ)
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Chery Automobile Co., Ltd.

13 - SQRE4G15B LUBRICATION SYSTEM

13–23

13

Oil Strainer

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the engine oil (See page 13-12).
4. Remove the oil pan (See page 13-20).
5. Remove the oil strainer.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from oil strainer, and 
then remove oil strainer.
(Tightening torque: 8 + 3 N·m)

b. Remove oil strainer and its grommet.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

WARNING

DO NOT drain engine oil until engine cools down.
Prolonged and repeated contact with engine oil will be harmful to your skin. If engine oil spills on your 
skin, wash it off immediately with water. In addition, used engine oil contains potentially harmful 
contaminants, which may cause skin cancer. Therefore, always take proper skin protection measures 
when servicing vehicle.

RM1A130210

CAUTION

Before installing oil strainer, check oil strainer grommet for damage or deterioration. If there is damage or 
deterioration, replace the grommet.
Check if oil strainer grommet is installed to correct position.
Apply a layer of clean engine oil to oil strainer grommet before installation.

تا زمانی که موتور سرد نشده است از تخلیه روغن خودداری کنید .	 

هشدار

صافی روغن 
کردن  باز 

1. سوئیچ را ببندید . 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. روغن موتور را تخلیه 
کنید  کارتل را باز    .4

کردن صافی روغن . 5.باز 
کنید .   کرده و آن را جدا  a. 2عدد پیچ نگهدارنده صافی را باز 

ج نمایید .   ب( صافی و واشر آن را خار
بستن

کنید .  کردن اقدام  برای بستن صافی روغن برعکس مراحل باز 

کنید و در صورت پوسیدگی و دفرمه بودن ، آن را تعویض نمایید .	  قبل از بستن صافی ، واشر آن را بازدید 

از نصب صحیح واشر صافی روغن اطمینان یابید .	 

کنید . 	  قبل از نصب ، واشر صافی را  با روغن تمیز چرب 

  توجه
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SQRE4G15B۱۴ - سیستم جرقه موتور

آشنایی

کویل سیلندر 1 و 4 ۲- وایر سیلندر 13- 

کویل سیلندر ۲ و 33- شمع  -4

۵- وایر سیلندر 1

Chery Automobile Co., Ltd.

14 - SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

14–3

14

SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

1 - Cylinder 1 and 4 Ignition Coil Assembly 2 - Cylinder 3 High-voltage Cable

3 - Spark Plug 4 - Cylinder 2 and 3 Ignition Coil Assembly

5 - Cylinder 1 High-voltage Cable

RM1A140010

3

2

1

4

5

معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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نقشــه برقــی سیســتم جرقــه

Chery Automobile Co., Ltd.

14 - SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

14–5

14

Circuit Diagram

Ignition System
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SQRE4G15B۱۳ - سیستم جرقه موتور

عملکرد :

کنتــرل  کویــل، وایرهــا و شــمع هــا می باشــد. زاویــه آوانــس جرقــه بــه طــور مســتقیم بــه وســیله   ،) ECU( کنتــرل یونیــت موتــور سیســتم جرقــه اساســا شــامل سنســورها، 

کــه هــر  کویــل اســت  یونیــت موتور)ECU(کنتــرل میشــود.کویل بــا توجــه بــه یکپارچــه بــودن قابــل بازشــدن نیســت. سیســتم جرقــه موتــور SQRE4G15Bشــامل 2عــدد 

کــه از طریــق وایــر بــه شــمع 2 ســیلندر ارتبــاط دارد. بطوریکــه شــمع ســیلندر1 و 4 همزمــان جرقــه می زننــد. همیــن ســیکل بــرای  کویــل دارای   2 ترمینــال خروجــی اســت 

کویــل ازطریــق دســته ســیم بــا ECU ارتبــاط دارد. شــمع ســیلندر 2 و 3 نیــز صــدق می کنــد. ســیم پیــچ اولیــه 

ــرای  ــور )فالیویــل( ب ــاالی پیســتون ســیلندر 1و از اطالعــات سنســور دور موت ــرای تشــخیص نقطــه مــرگ ب ECU  از اطالعــات سنســور موقعیــت میــل ســوپاپ هــوا ب

ــد. ــتفاده می کن ــف اس ــیلندرهای مختل ــه در س ــاد جرق ــن ایج تعیی

ابزار
ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

14 - SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

14–4

14

Operation

Ignition system mainly consists of sensors, Engine Control Module (ECM), ignition coils, high-voltage cables, 
spark plugs, etc. Ignition advance angle is controlled directly by Engine Control Module (ECM). 
As an integrated module, ignition coil cannot be disassembled. SQRE4G15B ignition system has 2 ignition 
coils, and the 2 secondary high-voltage terminals of each ignition coil are connected to spark plugs in 2 
engine cylinders respectively via high-voltage posts and high-voltage cables, which makes cylinder 1 and 4 
ignite simultaneously, cylinder 2 and 3 ignite simultaneously. Ignition coil primary low-voltage terminal is 
connected to Engine Control Module (ECM) via wire harness. 
Engine Control Module (ECM) uses phase sensor input to decide Top Dead Center (TDC) position of cylinder 
1 piston, and uses speed sensor to decide which ignition coil is to be energized.

Specifications

Torque Specifications

Spark Plug Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Spark Plug 20 ± 3

Ignition Coil Fixing Bolt 8 + 2

Engine Type SQRE4G15B

Spark Plug Type 3707AAG

Spark Plug Gap (mm) 0.8 - 0.9

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

609

SQRE4G15B۱۳ - سیستم جرقه موتور
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Chery Automobile Co., Ltd.

14 - SQRE4G15B IGNITION SYSTEM
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Circuit Diagram

Ignition System
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Operation

Ignition system mainly consists of sensors, Engine Control Module (ECM), ignition coils, high-voltage cables, 
spark plugs, etc. Ignition advance angle is controlled directly by Engine Control Module (ECM). 
As an integrated module, ignition coil cannot be disassembled. SQRE4G15B ignition system has 2 ignition 
coils, and the 2 secondary high-voltage terminals of each ignition coil are connected to spark plugs in 2 
engine cylinders respectively via high-voltage posts and high-voltage cables, which makes cylinder 1 and 4 
ignite simultaneously, cylinder 2 and 3 ignite simultaneously. Ignition coil primary low-voltage terminal is 
connected to Engine Control Module (ECM) via wire harness. 
Engine Control Module (ECM) uses phase sensor input to decide Top Dead Center (TDC) position of cylinder 
1 piston, and uses speed sensor to decide which ignition coil is to be energized.

Specifications

Torque Specifications

Spark Plug Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Spark Plug 20 ± 3

Ignition Coil Fixing Bolt 8 + 2

Engine Type SQRE4G15B

Spark Plug Type 3707AAG

Spark Plug Gap (mm) 0.8 - 0.9

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال
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نکات تعمیراتی

کنید: کاهش زمان تعمیرات و عیب یابی شود.بنابراین به نکات زیر توجه  بازدید چشمی دقیق می تواند باعث 

که شل ،پاره یا قطع نشده باشند. کنید  1. شیلنگ هارا بررسی 

2.  از محکم و تمیز بودن بست های باتری مطمئن شوید.

کنید. کشی و تسمه دینام)نصب صحیح و محکم(اطمینان حاصل  3.  از سیم 

کویل مطمئن شوید. 4.  از نصب صحیح وایرها و 

کانکتورهای دسته سیم موتور مطمئن شوید. 5.  از محکم بودن ونصب صحیح 

6.  از محکم بودن ونصب صحیح تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مطمئن شوید.

کنید : کانکتور هر یک از تجهیزات زیر را بررسی  7.  اتصال 

الف( سنسور دو موتور

کسیژن ب( سنسور ا

پ( سنسور دما و فشار هوای ورودی

ت( فشنگی روغن

پ(کویل

کنیستر ت( شیر برقی 

ج( سنسور  موقعیت میل سوپاپ

گاز چ( دریچه 

OCV ح( شیر تایمینگ متغیر میل سوپاپ هوا

OCV خ( شیر تایمینگ متغیر میل سوپاپ دود

ه( انژکتورها

کلیه شیلنگهای خالئی  8. بازدید 

کشیدن شیلنگهای خالئی زیر : 9.  اطمینان از عدم نشتی و هوا 

کنیستر الف( شیر برقی 

کنیستر ب( 

PCV پ( سوپاپ

 VIS ت( سیستم خالئی

پ( بوستر ترمز 

که به درستی و محکم متصل شده باشد. کنید  کانکتور و شیلنگهای پمپ بنزین را بررسی   .10
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عیب یابی
تذکر :

کنید. کنید و هریک از دالیل را به ترتیب بررسی،تست و درصورت لزوم تعویض  از جدول زیر  برای یافتن علت ایراد استفاده 

علتایراد

ماشین روشن نمی شود

کویل و وایر

سنسور موقعیت میل سوپاپ

شمع

شیرOCV میل سوپاپ هوا

شیرOCV میل سوپاپ دود

کشی  سیم 

ECU

کار میکند موتور با لرزش 

کویل و  وایر

ک )ضربه( سنسور  نا

ECU

موتور به سختی روشن می شود

باتری

کویل و  وایر

شمع

موتور ریپ میزند و راندمان ندارد

کویل و  وایر

سنسور دور موتور

شیرOCV  میل سوپاپ هوا

شیرOCV  میل سوپاپ دود

 شمع

سنسور موقعیت میل سوپاپ

ECU

دور آرام نوسان دارد

کویل و  وایر

سنسور  موقعیت میل سوپاپ

شمع

ECU
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مراقب باشید هنگام جدا کردن وایرها از شمع ها به وایرها صدمه ای وارد نشود.	 

هشدار

کردن وایرها ۵. باز 

کنید. الف( وایرهای سیلندر 1 و 3 را  از  شمع ها جدا 
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5. Remove the high-voltage cables.
a. Pull cylinder 1 high-voltage cable (1) and cylinder 3 

high-voltage cable (2) upward from spark plug holes.

Inspection

1. Check resistance of ignition coil primary winding.
Turn digital multimeter to ohm band, and check 
resistance between terminals 1 and 2.
If result is not as specified, replace ignition coil.

2. Check resistance of ignition coil secondary winding.
Turn digital multimeter to ohm band, and check 
resistance between 2 high-voltage terminals of ignition 
coil secondary winding.
If result is not as specified, replace ignition coil.

1

2

RM1A140040

CAUTION

Be careful not to damage high-voltage cables when pulling them upward.

-+

2 1

RM1A140050

Multimeter 

Connection
Condition Specification (Ω)

Terminal 1 - 
Terminal 2

Normal 
temperature 0.7 - 0.9

-+

RM1A140060

Inspection Item Condition
Specification 

(kΩ)

Resistance of 
ignition coil 
secondary 

winding

Normal 
temperature 9.68 - 12.32
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بازدید و بررسی
کویل. 1. بررسی مقاومت سیم پیچ اولیه 

مولتی متــر را در حالــت اندازه گیــری مقاومــت )اهــم( قــرار دهیــد و پروبهــا را بــه ترمینالهــای 1 

کنیــد. کویــل وصــل  و 2 

گر نتیجه تست مطابق جدول زیر نیست، کویل را تعویض کنید. ا

کویل 2.بررسی مقاومت سیم پیچ  ثانویه 

ــه را  ــیم پیچ ثانوی ــت س ــد و مقاوم کنی ــل  ــل وص کوی ــای  ــک ه ــه برج ــر را ب ــای مولتی مت پروبه

انــدازه بگیریــد.

کنید. کویل را تعویض  گر نتیجه مطابق جدول زیر نیست،  ا

مقدار مقاومت )Ω(شرایطارتباط مولتی متر
0/7- 0/9دمای معمولیترمینال 1 و ۲

مقدار مقاومت )kΩ(شرایطآیتم مورد بررسی
کویل 1۲/3۲ - 9/68دمای معمولیمقاومت سیم پیچ ثانویه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید.	 

مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه وارد نشود.	 

تست وایر و شمع  از طریق تماس به بدنه موتور و خودرو ممنوع است.درغیر این صورت ممکن است به کنترل یونیت ها صدمه وارد شود.	 

کردن وایرها از کویل،مراقب باشید به وایرها صدمه ای وارد نشود.	  هنگام جدا

هشدار

هشدار

سرویس و نگهداری
کویل و وایر

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کاور موتور را باز   .3

کویل کردن  4. باز 

کنید. کویل ها )2( را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کویل جدا  ب( وایرها )1( را از 

کنید)فلش(. کویل ها را باز  پ( 2عدد پیچ 

کنید. ج  کویل ها را از سرسیلندر خار ج( 
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ON-VEHICLE SERVICE

Ignition Coil and High-voltage Cable

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the ignition coils.

a. Disconnect ignition coil connectors (1), and move 
away wire harness from ignition coils.

b. Disconnect connectors (2) between high-voltage 
cables and ignition coils.

c. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

d. Remove the ignition coils.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.

1

2

RM1A140020

CAUTION

Be careful not to damage or break high-voltage cables, when disconnecting high-voltage cable 
connectors from ignition coils.

RM1A140030
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1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the ignition coils.

a. Disconnect ignition coil connectors (1), and move 
away wire harness from ignition coils.

b. Disconnect connectors (2) between high-voltage 
cables and ignition coils.

c. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

d. Remove the ignition coils.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.

1

2

RM1A140020

CAUTION

Be careful not to damage or break high-voltage cables, when disconnecting high-voltage cable 
connectors from ignition coils.

RM1A140030
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b. Disconnect connectors (2) between high-voltage 
cables and ignition coils.

c. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

d. Remove the ignition coils.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.
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از تســت وایــر و شــمع بــا تمــاس مســتقیم ولتــاژ خروجــی آنهــا بــه بدنــه و موتــور جــدا خودداری کنیــد، در غیــر اینصورت به تجهیــزات الکترونیکی آســیب خواهد 	 

رسید.

هنگامی که موتور گرم است از باز کردن شمعها خودداری کنید، در غیر اینصورت به رزوه شمع ها در سرسیلندر یا به شمع ها صدمه وارد خواهد شد.	 

قبل از باز کردن شمع ها، اطراف آنها را باد بگیرید تا از ورود ذرات و رسوبات به داخل سیلندرها جلوگیری شود.	 

هنگام جدا کردن وایرها از شمع ها، مراقب باشید به آنها صدمه ای وارد نشود.	 

هشدار

هشدار

شمع
کردن باز 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Spark Plug

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch, and wait until engine cools down.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover assembly.
4. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.

a. Disconnect ignition coil connectors (1), and move 
away wire harness from ignition coils.

b. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

c. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.
5. Remove the spark plug.

a. Using a special spark plug socket wrench (1), loosen 
spark plug.

b. Remove the spark plug (2).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.
DO NOT remove spark plugs when engine is hot; failure to do this may cause damage to spark plug 
thread holes on cylinder head.
Before removal, remove the dirt and foreign matter around spark plug holes to prevent them from 
dropping into cylinders.

1

RM1A140080

1

2

RM1A140090

CAUTION

Be careful not to damage high-voltage cables when pulling them upward.
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Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch, and wait until engine cools down.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover assembly.
4. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.

a. Disconnect ignition coil connectors (1), and move 
away wire harness from ignition coils.

b. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

c. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.
5. Remove the spark plug.

a. Using a special spark plug socket wrench (1), loosen 
spark plug.

b. Remove the spark plug (2).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.
DO NOT remove spark plugs when engine is hot; failure to do this may cause damage to spark plug 
thread holes on cylinder head.
Before removal, remove the dirt and foreign matter around spark plug holes to prevent them from 
dropping into cylinders.
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CAUTION

Be careful not to damage high-voltage cables when pulling them upward.

1. کلیه تجهیزات الکرتیکی را خاموش کرده و منتظر مبانید تا موتور رسد شود.

2. کابل منفی باتری را جدا کنید.

3. کاور موتور را باز کنید.

4. باز کردن کویل و وایر

کنید. کویل )1( را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کویل )فلش( را باز  ب( پیچ 

ج نمایید. پ(کویل و وایر را خار

کردن شمع 5. باز 

کنید.)1( الف( به وسیله آچار شمع، شمع را باز 

کنید.)2( ج  ب( شمع را از سرسیلندر خار
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3.بررسی مقاومت وایر اندازه گیری

کنیــد و مطابــق شــکل بــه وایــر متصــل  گیــری مقاومــت تنظیــم  مولتــی متــر را در حالــت انــدازه 

نماییــد.

کنید. گر نتیجه مطابق جدول زیر نیست، وایر را تعویض  ا

مقدار مقاومت )kΩ(شرایطآیتم مورد بررسی

7/24 - 3/67دمای معمولیمقاومت وایر سیلندر1

4/98 - 2/25دمای معمولیمقاومت وایر سیلندر2

Chery Automobile Co., Ltd.

14 - SQRE4G15B IGNITION SYSTEM

14–10

14

3. Check resistances of high-voltage cables.
Turn digital multimeter to ohm band, and measure 
resistances of high-voltage cables in method as shown in 
illustration.
If results are not as specified, replace high-voltage 
cables.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A140070

Inspection Item Condition
Specification 

(kΩ)

Resistance of 
cylinder 1 

high-voltage cable 

Normal 
temperature 3.67 - 7.24

Resistance of 
cylinder 3 

high-voltage cable 

Normal 
temperature 2.25 - 4.98

CAUTION

Install cylinder 1 and 3 high-voltage cables to spark plug holes according to the marks on high-voltage 
cables.
Make sure that connections between high-voltage cable and ignition coil high-voltage output terminal, 
high-voltage cable and spark plug are reliable, or it may cause high-voltage leakage, resulting in poor 
ignition.

کردن نصب 
برای نصب وایر و کویل برعکس باز کردن اقدام کنید.

وایرهای سیلندر 1 و 3 عالمتگذاری و مشخص شده اند، هنگام نصب دقت کنید و به درستی نصب نمایید.	 

از نصــب محکــم و صحیــح وایرهــا بــه برجکهــای کویــل و شــمعها مطمئــن شــوید تــا در اثــر اتصال ضعیف از نشــتی ولتــاژ و ایجاد جرقه ضعیف پیشــگیری 	 

شود.

هشدار

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

6۱5

SQRE4G15B۱۳ - سیستم جرقه موتور

از تســت وایــر و شــمع بــا تمــاس مســتقیم ولتــاژ خروجــی آنهــا بــه بدنــه و موتــور جــدا خودداری کنیــد، در غیــر اینصورت به تجهیــزات الکترونیکی آســیب خواهد 	 

رسید.

هنگامی که موتور گرم است از باز کردن شمعها خودداری کنید، در غیر اینصورت به رزوه شمع ها در سرسیلندر یا به شمع ها صدمه وارد خواهد شد.	 

قبل از باز کردن شمع ها، اطراف آنها را باد بگیرید تا از ورود ذرات و رسوبات به داخل سیلندرها جلوگیری شود.	 
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Spark Plug

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch, and wait until engine cools down.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover assembly.
4. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.

a. Disconnect ignition coil connectors (1), and move 
away wire harness from ignition coils.

b. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
coils.
(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

c. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.
5. Remove the spark plug.

a. Using a special spark plug socket wrench (1), loosen 
spark plug.

b. Remove the spark plug (2).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.
DO NOT remove spark plugs when engine is hot; failure to do this may cause damage to spark plug 
thread holes on cylinder head.
Before removal, remove the dirt and foreign matter around spark plug holes to prevent them from 
dropping into cylinders.

1

RM1A140080

1

2

RM1A140090

CAUTION

Be careful not to damage high-voltage cables when pulling them upward.
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b. Loosen and remove 2 fixing bolts (arrow) from ignition 
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(Tightening torque: 8 + 2 N·m)

c. Remove the ignition coil with high-voltage cable assembly.
5. Remove the spark plug.

a. Using a special spark plug socket wrench (1), loosen 
spark plug.
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Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.
It is prohibited to use high-voltage cable to perform ignition spark test during repair; otherwise, it may 
damage electronic controllers.
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thread holes on cylinder head.
Before removal, remove the dirt and foreign matter around spark plug holes to prevent them from 
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Be careful not to damage high-voltage cables when pulling them upward.

1. کلیه تجهیزات الکرتیکی را خاموش کرده و منتظر مبانید تا موتور رسد شود.

2. کابل منفی باتری را جدا کنید.

3. کاور موتور را باز کنید.

4. باز کردن کویل و وایر
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3. Check resistances of high-voltage cables.
Turn digital multimeter to ohm band, and measure 
resistances of high-voltage cables in method as shown in 
illustration.
If results are not as specified, replace high-voltage 
cables.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
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Inspection Item Condition
Specification 

(kΩ)

Resistance of 
cylinder 1 

high-voltage cable 

Normal 
temperature 3.67 - 7.24

Resistance of 
cylinder 3 

high-voltage cable 

Normal 
temperature 2.25 - 4.98

CAUTION

Install cylinder 1 and 3 high-voltage cables to spark plug holes according to the marks on high-voltage 
cables.
Make sure that connections between high-voltage cable and ignition coil high-voltage output terminal, 
high-voltage cable and spark plug are reliable, or it may cause high-voltage leakage, resulting in poor 
ignition.

کردن نصب 
برای نصب وایر و کویل برعکس باز کردن اقدام کنید.

وایرهای سیلندر 1 و 3 عالمتگذاری و مشخص شده اند، هنگام نصب دقت کنید و به درستی نصب نمایید.	 

از نصــب محکــم و صحیــح وایرهــا بــه برجکهــای کویــل و شــمعها مطمئــن شــوید تــا در اثــر اتصال ضعیف از نشــتی ولتــاژ و ایجاد جرقه ضعیف پیشــگیری 	 

شود.
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Inspection

Check the spark plug gap "a": 0.8 - 0.9 mm.

Installation

1. Install 4 spark plugs respectively into cylinder head mounting holes for pre-tightening, and then retighten 
spark plugs with a torque wrench.
(Tightening torque: 20 ± 3 N·m)

2. Other procedures are in the reverse order of removal.

RM1A140100

CAUTION

Check the spark plug type to confirm if it is suitable.
Please install spark plug with a special spark plug socket wrench, and never touch the spark plug socket. 
DO NOT damage the normal spark plug gap.

بازدید و بررسی
فاصله الکترودهای شمع )دهانه شمع( را اندازه بگیرید. 

0/8 – 0/9 mm : "a" فاصله

کنید. گشتاور N.m 3 ± 20سفت  1. ابتدا شمع ها را در حفره های روی سرسیلندر قرار دهید و به آرامی آنها را ببندید. سپس توسط تورک متر شمع ها را با 

کردن می باشد. 2. سایر مراحل نصب برعکس مراحل باز 

بستن

وایرهای سیلندر 1 و 3 عالمتگذاری و مشخص شده اند، هنگام نصب دقت کنید و به درستی نصب نمایید.	 

ــاد جرقــه ضعیــف 	  ــاژ و ایج ــال ضعیــف از نشــتی ولت ــر اتص ــا در اث ــا مطمئــن شــوید ت ــل و شــمع ه کوی ــای  ــه برجکه ــا ب از نصــب محکــم و صحیــح وایره

پیشــگیری شــود.

هشدار
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Check the spark plug type to confirm if it is suitable.
Please install spark plug with a special spark plug socket wrench, and never touch the spark plug socket. 
DO NOT damage the normal spark plug gap.
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SQRE4G15B STARTING SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

W/O PEPS System

Starting system w/o PEPS system consists of battery, ignition switch and starter etc.

1 - Starter 2 - Battery

3 - Fuse and Relay Box 4 - Ignition Starting Switch

RM1A150010

2

3

1 4

آشنایی
معرفی

PEPS سیستم استارت بدون

2- باتری1- موتور استارت

4- سوئیچ استارت 3- جعبه فیوز و رله

سیستم استارت بدون PEPS شامل: باتری،سوئیچ اصلی)جرقه( و موتور استارت می باشد.
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SQRE4G15B14 - سیستم استارت موتور

سیســتم اســتارت بــاPEPS شــامل : ســوئیچ اصلی،آنتــن فرکانــس پایین)3عــدد آنتــن فرکانــس پاییــن بــرای دریافــت ســیگنال از ریمــوت داخــل خــودرو تعبیــه شــده 

اســت(آنتن ایموبالیــزر بــرای شناســایی اســتارت زدن،آنتــن هــای روی دســتگیره درب ها)داخــل دســتگیره درب جلــو چــپ و راســت تعبیــه شــده اســت(کلید صنــدوق 

پــران و ریمــوت هوشــمند.

عملکرد :

کنترل،مکانیزم انتقال نیرو و موتور DCمی باشد. استارت متشکل از 3قسمت مکانیزم 

ــور  کنترل)اتومــات اســتارت( : اتومــات اســتارت درگیــر شــدن دنــده اســتارت)پینیون(با فالیویل،همچنیــن ارتبــاط آنهــا و روشــن خامــوش شــدن موت 1- مکانیــزم 

کنــد. کنتــرل مــی  اســتارت را 

گشــتاور تولیــد شــده توســط موتــور اســتارت را بــه فالیویــل انتقــال  2- مکانیــزم انتقــال نیــرو : موجــب می شــود دنــده پینیــون اســتارت بــا دنــده فالیویــل درگیــر شــود و 

کند.پــس از روشــن شــدن موتــور بــه طــور خودکار،دنــده پینیــون از فالیویــل جــدا می شــود تــا در اثــر دوران فالیویــل بــا ســرعت بــاال و در  می دهــد تــا میــل لنــگ دوران 

نتیجــه انتقــال دوران بــه موتــور اســتارت درجهــت معکــوس،از آســیب دیــدن موتــور اســتارت جلوگیــری می کنــد.

3- موتور DC: انرژی الکتریکی باتری توسط موتور استارت به انرژی الکترومغناطیسی و نهایتًا به انرژی مکانیکی تبدیل میشود.

ابزار
ابزار عمومی:

Chery Automobile Co., Ltd.

15 - SQRE4G15B STARTING SYSTEM

15–5

15

Starting system equipped with PEPS system consists of PEPS controller, engine switch, built-in low frequency 
antenna (there are 3 antennas located in vehicle to determine key position), immobilizer coil for backup 
starting, handle sensors (built into right and left front door handles), luggage compartment opener switch and 
smart key.

Operation

Starter consists of three parts: control mechanism, drive train mechanism and DC motor.
1. Control mechanism (magnetic switch): controls engagement and disengagement between starter drive 

gear and engine flywheel gear and switches on/off DC motor circuit; magnetic switch can also short out 
ignition coil to add resistance when starting.

2. Drive train mechanism: When engine starts, it engages starter drive gear with flywheel gear ring and 
transmits torque of starter to engine crankshaft. After engine starts, drive gear will automatically disengage 
from flywheel gear ring, so that engine cannot drive starter at high speed conversely by flywheel, avoiding 
damage to the starter.

3. DC motor: converts electrical energy from battery into electromagnetic moment.

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Starter Power Cable Nut 18 ± 2

Starter Fixing Bolt 40 ± 5

Ignition Starting Switch Fixing Screw 15 ± 2.5

Digital Multimeter

RCH0000002

مولتی متر دیجیتال
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W/ PEPS System

1 - Engine Switch 2 - PEPS Controller

3 - Starter 4 - Battery

5 - Fuse & Relay Box

RM1A150015

4

5

SCAN
EQ

OFF

ENGINE
START

STOP

1

2

3

معرفی
PEPS سیستم استارت با 

کنترل یونیت 1PEPS- سوئیچ اصلی  -۲

4- باتری۳- موتور استارت 

5- جعبه فیوز و رله
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نتیجــه انتقــال دوران بــه موتــور اســتارت درجهــت معکــوس،از آســیب دیــدن موتــور اســتارت جلوگیــری می کنــد.

3- موتور DC: انرژی الکتریکی باتری توسط موتور استارت به انرژی الکترومغناطیسی و نهایتًا به انرژی مکانیکی تبدیل میشود.

ابزار
ابزار عمومی:
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DIAGNOSIS & TESTING

Problem Symptoms Table

HINT:

Use symptoms table below to help determine cause of problem. Check each suspected area in sequence. 
Repair or adjust faulty components, or replace as necessary.

Starter Relay Inspection

1. Recognize and remove starter relay from engine 
compartment fuse and relay box.

Symptom Suspected Area See page

When ignition switch is turned to START, 
magnetic switch makes a "clanking" sound 
and engine cannot start

Battery (depleted) 16-7

Starter (magnetic switch) 15-10

Starter does not run

Battery (depleted) 16-7

Fuse 54-32

Relay 54-32

Starting system wire harness 54-41

Ignition switch 15-13

Gear range switch (CVT) 18-112

Starter 15-9

ECM 06-290

Starter runs weakly
Battery (depleted) 16-7

Starter 15-9

Starter races
Starter (incorrect installation, internal fault) 15-9

Flywheel ring gear (gear teeth broken) 07-29

RM1A150720

عیب یابی

جدول ایرادات

تذکر :

کنید. کنید و هریک از دالیل ذکرشده را به ترتیب بررسی،تعمیر یا تعویض  از جدول زیر برای یافتن علت ایراد استفاده 

تست رله استارت :

کنید. ج  1- رله استارت را ازجعبه فیوز محفظه موتور شناسایی و خار

       علت              ایراد

کــه ســوئیچ در موقعیــت اســتارت  وقتــی 
شــنیده  کلیــک  میگیرد،صــدای  قــرار 
میشــود ولــی موتــور اســتارت نمــی خــورد

باتری) دشارژ  و ضعیف است(

سولنوئید استارت

موتور استارت نمی چرخد

باتری) دشارژ و ضعیف است(

فیوز 

رله 

کشی استارت سیم 

سوئیچ اصلی

)CVT(گیربکس سوئیچ موقعیت دنده روی 

موتور استارت

ECU

باتری) دشارژ و ضعیف است(موتور استارت ضعیف است

موتور استارت

کند موتور استارت )ایراد داخلی یا نصب اشتباه(استارت رد  می 

دنده فالیویل)شکسته یا بیرون زده(
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HINT:

Use symptoms table below to help determine cause of problem. Check each suspected area in sequence. 
Repair or adjust faulty components, or replace as necessary.
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Flywheel ring gear (gear teeth broken) 07-29

RM1A150720

عیب یابی

جدول ایرادات

تذکر :

کنید. کنید و هریک از دالیل ذکرشده را به ترتیب بررسی،تعمیر یا تعویض  از جدول زیر برای یافتن علت ایراد استفاده 

تست رله استارت :

کنید. ج  1- رله استارت را ازجعبه فیوز محفظه موتور شناسایی و خار

       علت              ایراد

کــه ســوئیچ در موقعیــت اســتارت  وقتــی 
شــنیده  کلیــک  میگیرد،صــدای  قــرار 
میشــود ولــی موتــور اســتارت نمــی خــورد
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SQRE4G15B14 - سیستم استارت موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

15 - SQRE4G15B STARTING SYSTEM

15–9

15

ON-VEHICLE SERVICE

Starter

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
6. Move away the intake hose.

a. Loosen worm clamp (arrow), and disconnect 
connection between intake hose and electronic 
throttle assembly.
(Tightening torque: 3 ± 0.5 N·m)

b. Move intake hose to one side.
7. Remove the starter.

a. Disconnect the starter connector (arrow).
b. Move away terminal cap, remove starter power cable 

nut (1) and disconnect starter power cable.
(Tightening torque: 13 ± 1 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A100100

RM1A150600

1

سرویس و نگهداری

موتور استارت

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کاور موتور را جدا   .3

کنید. کش را باز  4. هوا

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  5. شل 

کش کردن لوله هوا 6. باز 

کنید. گاز را شل  کش به دریچه  الف( بست اتصال لوله هوا

ب( لوله را به یک سمت برگردانید.

7- بازکردن موتور استارت

کنید. کانکتور استارت را جدا  الف( 

کنید. کابل برق استارت را باز  کرده و مهره  کابل استارت را جدا ب( درپوش 

)13±1N.m: گشتاور مهره(
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2. Check the starter relay.
Using a digital multimeter, measure resistance according 
to the value(s) in table below.
Standard Resistance

If result is not as specified, replace starter relay.

Precautions for Starting System

1. Transmission should be in N and parking brake is applied. Depress the clutch pedal while starting.
2. Make sure that battery is fully charged to reduce repeated operating time of starter.
3. Do not start engine for more than 5 seconds each time, while it should not be less than 10 -15 seconds for 

repeated starting interval, and not more than 3 times for consecutive starting.
4. If starter cannot stop, turn off ignition switch immediately, or remove the negative battery cable to find 

problem.
5. Check starter circuit frequently to make sure that each wire of starting system is connected securely and in 

good insulation.
6. Generally, perform maintenance service for starter when servicing vehicle. Also, maintenance interval can 

be shortened or extended depending on actual conditions.
7. Remove the negative battery cable before removing starter.

RM1A150020

30

85 86

87

-+
85

8687

30

Multimeter 

Connection
Specified Condition

30 - 87 No continuity

30 - 87 Continuity (battery voltage applied 
between terminals 85 and 86)

2- بررسی رله استارت

کنید. توسط مولتی متر ارتباط پایه های رله استارت را مطابق جدول زیر بررسی 

کنید. گر نتایج تست مطابق جدول فوق نیست،رله استارت را تعویض  ا

نکات احتیاطی سیستم استارت :

کالچ را فشار دهید. کشیده و پدال  1- هنگام استارت زدن،گیربکس در حالت خالص باشد،اهرم ترمز دستی را 

کاهش یابد. 2- از شارژ بودن باتری مطمئن شوید تا تعداد دفعات استارت زدن 

کمتــر از 10 الــی 15 ثانیــه باشــد  3- هنــگام اســتارت زدن در هــر مرتبــه بیــش از 5ثانیــه موتــور را در حالــت اســتارت نگه دارید.مــدت زمــان بیــن دفعــات اســتارت نبایــد 

گیــرد. و تعــداد دفعــات متوالــی نبایــد بیشــتر از 3مرتبــه انجــام 

کنید. کنید تا ایراد رابررسی  کابل منفی باتری را جدا  گر موتور استارت متوقف نمی شود،فورًا سوئیچ را ببندید یا 4-ا

کانکتورها اطمینان یابید. کنید تا از نصب و اتصال محکم و صحیح  کشی استارت را چک  5-سیم 

شرایط تعیین شدهارتباط مولتی متر

قطعپایه۳۰و۸7

با اعمال ولتاژ باتری به پایه های ۸۵و۸۶ پایه پایه۳۰و۸7
های۳۰و۸7وصل میشود.
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ON-VEHICLE SERVICE

Starter

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
6. Move away the intake hose.

a. Loosen worm clamp (arrow), and disconnect 
connection between intake hose and electronic 
throttle assembly.
(Tightening torque: 3 ± 0.5 N·m)

b. Move intake hose to one side.
7. Remove the starter.

a. Disconnect the starter connector (arrow).
b. Move away terminal cap, remove starter power cable 

nut (1) and disconnect starter power cable.
(Tightening torque: 13 ± 1 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A100100

RM1A150600

1

سرویس و نگهداری

موتور استارت

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کاور موتور را جدا   .3

کنید. کش را باز  4. هوا

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  5. شل 

کش کردن لوله هوا 6. باز 

کنید. گاز را شل  کش به دریچه  الف( بست اتصال لوله هوا

ب( لوله را به یک سمت برگردانید.

7- بازکردن موتور استارت

کنید. کانکتور استارت را جدا  الف( 

کنید. کابل برق استارت را باز  کرده و مهره  کابل استارت را جدا ب( درپوش 

)13±1N.m: گشتاور مهره(
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2. Check the starter relay.
Using a digital multimeter, measure resistance according 
to the value(s) in table below.
Standard Resistance

If result is not as specified, replace starter relay.

Precautions for Starting System

1. Transmission should be in N and parking brake is applied. Depress the clutch pedal while starting.
2. Make sure that battery is fully charged to reduce repeated operating time of starter.
3. Do not start engine for more than 5 seconds each time, while it should not be less than 10 -15 seconds for 

repeated starting interval, and not more than 3 times for consecutive starting.
4. If starter cannot stop, turn off ignition switch immediately, or remove the negative battery cable to find 

problem.
5. Check starter circuit frequently to make sure that each wire of starting system is connected securely and in 

good insulation.
6. Generally, perform maintenance service for starter when servicing vehicle. Also, maintenance interval can 

be shortened or extended depending on actual conditions.
7. Remove the negative battery cable before removing starter.
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30

85 86

87

-+
85

8687

30

Multimeter 

Connection
Specified Condition

30 - 87 No continuity

30 - 87 Continuity (battery voltage applied 
between terminals 85 and 86)

2- بررسی رله استارت

کنید. توسط مولتی متر ارتباط پایه های رله استارت را مطابق جدول زیر بررسی 

کنید. گر نتایج تست مطابق جدول فوق نیست،رله استارت را تعویض  ا

نکات احتیاطی سیستم استارت :

کالچ را فشار دهید. کشیده و پدال  1- هنگام استارت زدن،گیربکس در حالت خالص باشد،اهرم ترمز دستی را 

کاهش یابد. 2- از شارژ بودن باتری مطمئن شوید تا تعداد دفعات استارت زدن 

کمتــر از 10 الــی 15 ثانیــه باشــد  3- هنــگام اســتارت زدن در هــر مرتبــه بیــش از 5ثانیــه موتــور را در حالــت اســتارت نگه دارید.مــدت زمــان بیــن دفعــات اســتارت نبایــد 

گیــرد. و تعــداد دفعــات متوالــی نبایــد بیشــتر از 3مرتبــه انجــام 

کنید. کنید تا ایراد رابررسی  کابل منفی باتری را جدا  گر موتور استارت متوقف نمی شود،فورًا سوئیچ را ببندید یا 4-ا

کانکتورها اطمینان یابید. کنید تا از نصب و اتصال محکم و صحیح  کشی استارت را چک  5-سیم 

شرایط تعیین شدهارتباط مولتی متر
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با اعمال ولتاژ باتری به پایه های ۸۵و۸۶ پایه پایه۳۰و۸7
های۳۰و۸7وصل میشود.
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b. Check the hold-in coil.
Measure resistance between terminal 50 and 
starter magnetic switch housing.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

3. Check the starter assembly.

a. Perform the pull-in test.
Remove nut and disconnect field coil lead from terminal C.
As shown in illustration, connect battery to 
magnetic switch, and check that starter clutch 
pinion gear sticks out.

If starter clutch pinion gear does not move, replace starter assembly.
b. Perform the hold-in test.

Keep starter clutch pinion gear sticking out and 
connection condition of battery mentioned above, 
and disconnect negative battery cable from 
terminal C.
Check that starter clutch pinion gear keeps sticking 
out.

If starter clutch pinion gear moves inward, replace starter assembly.

RM1A150650

 Terminal 50

Switch Body

CAUTION

These measurements must be performed within 3 to 5 seconds to avoid coil burnout.
Place starter assembly onto a vise. Vise jaw should be covered by aluminum or brass sheet; otherwise, 
starter assembly will be easily damaged when clamping it.

RM1A150660

Terminal 50

Body

Terminal C -+

Terminal 50

Body

Terminal C -+

RM1A150670
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15–11

15

b. Check the hold-in coil.
Measure resistance between terminal 50 and 
starter magnetic switch housing.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

3. Check the starter assembly.

a. Perform the pull-in test.
Remove nut and disconnect field coil lead from terminal C.
As shown in illustration, connect battery to 
magnetic switch, and check that starter clutch 
pinion gear sticks out.

If starter clutch pinion gear does not move, replace starter assembly.
b. Perform the hold-in test.

Keep starter clutch pinion gear sticking out and 
connection condition of battery mentioned above, 
and disconnect negative battery cable from 
terminal C.
Check that starter clutch pinion gear keeps sticking 
out.

If starter clutch pinion gear moves inward, replace starter assembly.

RM1A150650

 Terminal 50

Switch Body

CAUTION

These measurements must be performed within 3 to 5 seconds to avoid coil burnout.
Place starter assembly onto a vise. Vise jaw should be covered by aluminum or brass sheet; otherwise, 
starter assembly will be easily damaged when clamping it.

RM1A150660
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Body

Terminal C -+

Terminal 50

Body

Terminal C -+
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b. Check the hold-in coil.
Measure resistance between terminal 50 and 
starter magnetic switch housing.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

3. Check the starter assembly.

a. Perform the pull-in test.
Remove nut and disconnect field coil lead from terminal C.
As shown in illustration, connect battery to 
magnetic switch, and check that starter clutch 
pinion gear sticks out.

If starter clutch pinion gear does not move, replace starter assembly.
b. Perform the hold-in test.

Keep starter clutch pinion gear sticking out and 
connection condition of battery mentioned above, 
and disconnect negative battery cable from 
terminal C.
Check that starter clutch pinion gear keeps sticking 
out.

If starter clutch pinion gear moves inward, replace starter assembly.

RM1A150650

 Terminal 50

Switch Body

CAUTION

These measurements must be performed within 3 to 5 seconds to avoid coil burnout.
Place starter assembly onto a vise. Vise jaw should be covered by aluminum or brass sheet; otherwise, 
starter assembly will be easily damaged when clamping it.

RM1A150660

Terminal 50

Body

Terminal C -+

Terminal 50

Body

Terminal C -+

RM1A150670

کنید. ب(  سیم پیچ نگهدارنده اتومات استارت را چک 

کمتر از2اهم باشد.	   مقاومت استاندارد باید 

گیــری شــده متفــاوت اســت، اتومــات اســتارت را تعویــض  گــر مقــدار مقاومــت انــدازه  ا

کنیــد.

کنید. 2- مجموعه استارت را بررسی 

کمتــر از 3 ثانیــه باشــد تــا از ســوختن ســیم پیــچ هــای اســتارت جلوگیــری 	  گرفــت بایــد  کــه در ادامــه بــرای تســت اســتارت انجــام خواهــد  شــیوه هایــی 

شــود.

گیــره،آن را بــا ورقــه هایــی از جنــس آلومینیــوم یــا برنــج در برابــر فشــار فــک هــای 	  گیــره ببندید.قبــل از بســتن اســتارت روی  مجموعــه اســتارت را روی 

گیــره صدمــه ببینــد. کنیــد.در غیــر ایــن صورت،اســتارت ممکــن اســت در اثــر فشــار  گیــره محافظــت 

  توجه

کنید. کشنده اتومات را تست  الف( عملکرد سیم پیچ 

کنید.	  کنید و درپوش سیم پیچ را از ترمینالC جدا  مهره اتومات را باز 

مطابــق شــکل،مثبت و منفــی باتــری رابــه ترمینالهــای اتومــات اســتارت وصــل 	 

کنیــد. کرده،حرکــت پینیــون راچــک 

کنید. درصورتیکه دنده پینیون حرکت نمیکند،مجموعه استارت را تعویض 

کنید. ب( عملکرد سیم پیچ نگهدارنده اتومات)سنلوئید( را بررسی 

مطابــق روشa،مثبــت و منفــی باتــری را هماننــد شــکل بــه ترمینالهــای اتومــات 	 

کنیــد. ــه ترمینــالC را قطــع  ــا بدن کنیــد و منفــی ی اســتارت وصــل 

ــو 	  ــده فالیویــل در جل ــا دن ــت درگیــری ب ــده پینیــون در حال ــا دن کــه آی کنیــد  بررســی 

نگــه داشــته مــی شــود.

کنید. کند،مجموعه استارت را تعویض  گر دنده پینیون به سمت داخل استارت حرکت نمی  ا

ترمینال ۵۰

ترمینال ۵۰

ترمینال ۵۰

اتومات استارت

C ترمینال

C ترمینال

بدنه

بدنه
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c. Remove 2 coupling bolts (arrow) between starter and 
transmission.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

d. Remove the starter.

Inspection

1. Check the starter clutch.
a. Rotate clutch pinion gear clockwise as shown in 

illustration, and check that it turns freely. Rotate clutch 
pinion gear counterclockwise and check that it locks.
If result is not as specified, replace starter.

2. Check the starter magnetic switch.
a. Check the pull-in coil.

Measure resistance between terminal 50 and 
terminal C.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

RM1A150610

Free
Lock

RM1A150630

RM1A150640

 Terminal C

 Terminal 50

کنید. گیربکس را باز  پ( 2عدد پیچ نگهدارنده استارت به پوسته 

کنید. ج  پ( استارت را خار

بازدید و بررسی

کالچ یکطرفه استارت 1- بررسی 

الــف( دنــده پینیــون اســتارت را در جهــت ســاعتگرد)مطابق شــکل(بچرخانید و بررســی 

کــه آیــا چرخــش نــرم و روانــی دارد.در جهــت برعکــس پینیــون نبایــد بچرخــد. کنیــد 

کنید. گر نتیجه بررسی مطابق موارد فوق نیست،استارت را تعویض  ا

2- بررسی اتومات استارت

کشنده اتومات استارت الف( بررسی و تست سیم پیچ 

مقاومت ترمینالهای50وC اتومات استارت را توسط اهم متر را اندازه بگیرید.	 

کمتر از2اهم باشد.	  مقاومت استاندارد باید 

گر مقدار مقاومت بیشتر است،اتومات استارت را   تعویض کنید. ا

)40±5N.m: گشتاور پیچ(

آزاد

ترمینال ۵۰

C ترمینال

قفل
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b. Check the hold-in coil.
Measure resistance between terminal 50 and 
starter magnetic switch housing.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

3. Check the starter assembly.

a. Perform the pull-in test.
Remove nut and disconnect field coil lead from terminal C.
As shown in illustration, connect battery to 
magnetic switch, and check that starter clutch 
pinion gear sticks out.

If starter clutch pinion gear does not move, replace starter assembly.
b. Perform the hold-in test.

Keep starter clutch pinion gear sticking out and 
connection condition of battery mentioned above, 
and disconnect negative battery cable from 
terminal C.
Check that starter clutch pinion gear keeps sticking 
out.

If starter clutch pinion gear moves inward, replace starter assembly.

RM1A150650

 Terminal 50

Switch Body

CAUTION

These measurements must be performed within 3 to 5 seconds to avoid coil burnout.
Place starter assembly onto a vise. Vise jaw should be covered by aluminum or brass sheet; otherwise, 
starter assembly will be easily damaged when clamping it.

RM1A150660

Terminal 50

Body

Terminal C -+

Terminal 50

Body

Terminal C -+

RM1A150670
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b. Check the hold-in coil.
Measure resistance between terminal 50 and 
starter magnetic switch housing.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.
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b. Perform the hold-in test.

Keep starter clutch pinion gear sticking out and 
connection condition of battery mentioned above, 
and disconnect negative battery cable from 
terminal C.
Check that starter clutch pinion gear keeps sticking 
out.

If starter clutch pinion gear moves inward, replace starter assembly.
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کنید. ب(  سیم پیچ نگهدارنده اتومات استارت را چک 

کمتر از2اهم باشد.	   مقاومت استاندارد باید 

گیــری شــده متفــاوت اســت، اتومــات اســتارت را تعویــض  گــر مقــدار مقاومــت انــدازه  ا

کنیــد.

کنید. 2- مجموعه استارت را بررسی 

کمتــر از 3 ثانیــه باشــد تــا از ســوختن ســیم پیــچ هــای اســتارت جلوگیــری 	  گرفــت بایــد  کــه در ادامــه بــرای تســت اســتارت انجــام خواهــد  شــیوه هایــی 

شــود.

گیــره،آن را بــا ورقــه هایــی از جنــس آلومینیــوم یــا برنــج در برابــر فشــار فــک هــای 	  گیــره ببندید.قبــل از بســتن اســتارت روی  مجموعــه اســتارت را روی 

گیــره صدمــه ببینــد. کنیــد.در غیــر ایــن صورت،اســتارت ممکــن اســت در اثــر فشــار  گیــره محافظــت 

  توجه

کنید. کشنده اتومات را تست  الف( عملکرد سیم پیچ 

کنید.	  کنید و درپوش سیم پیچ را از ترمینالC جدا  مهره اتومات را باز 

مطابــق شــکل،مثبت و منفــی باتــری رابــه ترمینالهــای اتومــات اســتارت وصــل 	 

کنیــد. کرده،حرکــت پینیــون راچــک 

کنید. درصورتیکه دنده پینیون حرکت نمیکند،مجموعه استارت را تعویض 

کنید. ب( عملکرد سیم پیچ نگهدارنده اتومات)سنلوئید( را بررسی 

مطابــق روشa،مثبــت و منفــی باتــری را هماننــد شــکل بــه ترمینالهــای اتومــات 	 

کنیــد. ــه ترمینــالC را قطــع  ــا بدن کنیــد و منفــی ی اســتارت وصــل 

ــو 	  ــده فالیویــل در جل ــا دن ــت درگیــری ب ــده پینیــون در حال ــا دن کــه آی کنیــد  بررســی 

نگــه داشــته مــی شــود.

کنید. کند،مجموعه استارت را تعویض  گر دنده پینیون به سمت داخل استارت حرکت نمی  ا

ترمینال ۵۰

ترمینال ۵۰

ترمینال ۵۰

اتومات استارت

C ترمینال

C ترمینال

بدنه

بدنه
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c. Remove 2 coupling bolts (arrow) between starter and 
transmission.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

d. Remove the starter.

Inspection

1. Check the starter clutch.
a. Rotate clutch pinion gear clockwise as shown in 

illustration, and check that it turns freely. Rotate clutch 
pinion gear counterclockwise and check that it locks.
If result is not as specified, replace starter.

2. Check the starter magnetic switch.
a. Check the pull-in coil.

Measure resistance between terminal 50 and 
terminal C.

Standard resistance should be below 2 Ω.
If result is not as specified, replace starter.

RM1A150610

Free
Lock

RM1A150630

RM1A150640

 Terminal C

 Terminal 50

کنید. گیربکس را باز  پ( 2عدد پیچ نگهدارنده استارت به پوسته 

کنید. ج  پ( استارت را خار

بازدید و بررسی

کالچ یکطرفه استارت 1- بررسی 

الــف( دنــده پینیــون اســتارت را در جهــت ســاعتگرد)مطابق شــکل(بچرخانید و بررســی 

کــه آیــا چرخــش نــرم و روانــی دارد.در جهــت برعکــس پینیــون نبایــد بچرخــد. کنیــد 

کنید. گر نتیجه بررسی مطابق موارد فوق نیست،استارت را تعویض  ا

2- بررسی اتومات استارت

کشنده اتومات استارت الف( بررسی و تست سیم پیچ 

مقاومت ترمینالهای50وC اتومات استارت را توسط اهم متر را اندازه بگیرید.	 

کمتر از2اهم باشد.	  مقاومت استاندارد باید 

گر مقدار مقاومت بیشتر است،اتومات استارت را   تعویض کنید. ا

)40±5N.m: گشتاور پیچ(

آزاد

ترمینال ۵۰

C ترمینال

قفل
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Ignition Starting Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
4. Remove the ignition starting switch.

a. Disconnect the ignition starting switch connector (1).
b. Remove the ignition starting switch fixing screws 

(arrow).
(Tightening torque: 13 ± 2 N·m)

c. Remove the ignition starting switch.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent vehicle interior from being scratched during removal and installation.

1

RM1A150700

سوئیچ استارت

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- قاب تلسکوپی فرمان را باز 

کردن سوئیچ اصلی)استارت( 4- باز 

کنید.)1( کانکتور سوئیچ را جدا  الف( 

کنید. ب(  پیچ های نگهدارنده سوئیچ )فلش( را باز 

کنید. ج  پ( سوئیچ را خار

)13±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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c. Check if starter clutch pinion gear returns to original position.
Disconnect negative battery cable from starter 
body. Check that starter clutch pinion gear returns 
to original position.

If starter clutch pinion gear does not return to original position, replace starter assembly.
d. Check if starter rotates smoothly.

Connect field coil lead to terminal C, and tighten it with a nut.
As shown in illustration, connect battery to starter. 
Check that starter rotates smoothly when starter 
clutch pinion gear moves outward.

If result is not as specified, replace starter assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A150680

Terminal 50

Body

Terminal C -+

Terminal 50

Terminal 30

Body

-+

RM1A150690

CAUTION

When connecting leads, avoid the pinion gear side to prevent them from getting caught as pinion gear 
rotates.
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c. Check if starter clutch pinion gear returns to original position.
Disconnect negative battery cable from starter 
body. Check that starter clutch pinion gear returns 
to original position.

If starter clutch pinion gear does not return to original position, replace starter assembly.
d. Check if starter rotates smoothly.

Connect field coil lead to terminal C, and tighten it with a nut.
As shown in illustration, connect battery to starter. 
Check that starter rotates smoothly when starter 
clutch pinion gear moves outward.

If result is not as specified, replace starter assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A150680

Terminal 50

Body

Terminal C -+

Terminal 50

Terminal 30

Body

-+

RM1A150690

CAUTION

When connecting leads, avoid the pinion gear side to prevent them from getting caught as pinion gear 
rotates.

کند. که آیا دنده پینیون به سمت عقب برگشت می  کنید  پ( بررسی 

کــه آیــا دنــده پینیــون 	  کنیــد  کــرده و مالحظــه  منفــی باتــری را از بدنــه اســتارت جــدا 

بــه ســمت عقــب برمیگــردد.

ت( دوران نرم و بدون صدای اضافی موتور استارت را بررسی کنید.

کنید.	  درپوش محافظ سیم پیچ در ترمینالC را نصب و مهره آن را سفت 

کنیــد و 	  مثبــت و منفــی باتــری را مطابــق شــکل بــه ترمینالهــای اســتارت وصــل 

کــه دنــده پینیــون بــه ســمت جلــو حرکــت می کنــد، دوران نــرم موتــور  هنگامــی 

کنیــد. بررســی  را  اســتارت 

کنید. گر دنده پینیون به عقب برگشت ندارد،مجموعه استارت را تعویض  ا

کنید. که نتایج رضایت بخش نیست، استارت را تعویض  درصورتی 

هنــگام اتصــال مثبــت و منفــی باتــری بــه اســتارت،مراقب باشــید ســیم وصــل شــده درجهــت حرکــت دنــده پینیــون قــرار نگرفتــه باشــد.چون ممکــن 	 

کنــد. اســت باحرکــت دنــده پینیــون ســیم اتصالــی 

  توجه

بستن :
مراحل بســتن عکس مراحل بازکردن اســت.

ترمینال ۵۰

ترمینال ۳۰

ترمینال ۵۰

C ترمینال

بدنه

بدنه
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)13±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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c. Check if starter clutch pinion gear returns to original position.
Disconnect negative battery cable from starter 
body. Check that starter clutch pinion gear returns 
to original position.

If starter clutch pinion gear does not return to original position, replace starter assembly.
d. Check if starter rotates smoothly.

Connect field coil lead to terminal C, and tighten it with a nut.
As shown in illustration, connect battery to starter. 
Check that starter rotates smoothly when starter 
clutch pinion gear moves outward.

If result is not as specified, replace starter assembly.
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Installation is in the reverse order of removal.
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Inspection

1. Check for continuity of ignition starting switch.
Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of ignition starting switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace ignition starting switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

RM1A150710

3 2 1
6 5 4

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

All terminals LOCK No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 ACC Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Terminal 1 - 
Terminal 3

Terminal 2 - 
Terminal 3

Terminal 5 - 
Terminal 6

ON Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Terminal 4 - 
Terminal 5

Terminal 4 - 
Terminal 6

Terminal 5 - 
Terminal 6

START Continuity

بازدید و بررسی :

1- بررسی ارتباط پایه های سوئیچ :

کنید. بااستفاده از مولتی متر،ارتباط پایه های سوئیچ را طبق جدول زیر بررسی 

کنید. گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،سوئیچ را عوض  ا

بستن 

کنید. کردن اقدام  برای بستن سوئیچ،برعکس مراحل باز 

شرایطوضعیت سوئیچارتباط مولتی متر

قطعبستههمه ترمینال ها

وصلACCترمینال1و3

ترمینال 1 و2
ترمینال 1و3
ترمینال 2و3
ترمینال 5و6

ON
وصل

ترمینال 1و2
ترمینال 4و5
ترمینال 4و6
ترمینال 5و6

START
وصل
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15 - SQRE4G15B STARTING SYSTEM

15–14

15

Inspection

1. Check for continuity of ignition starting switch.
Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of ignition starting switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace ignition starting switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

RM1A150710

3 2 1
6 5 4

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

All terminals LOCK No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 ACC Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Terminal 1 - 
Terminal 3

Terminal 2 - 
Terminal 3

Terminal 5 - 
Terminal 6

ON Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Terminal 4 - 
Terminal 5

Terminal 4 - 
Terminal 6

Terminal 5 - 
Terminal 6

START Continuity

بازدید و بررسی :

1- بررسی ارتباط پایه های سوئیچ :

کنید. بااستفاده از مولتی متر،ارتباط پایه های سوئیچ را طبق جدول زیر بررسی 

کنید. گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،سوئیچ را عوض  ا

بستن 

کنید. کردن اقدام  برای بستن سوئیچ،برعکس مراحل باز 

شرایطوضعیت سوئیچارتباط مولتی متر

قطعبستههمه ترمینال ها

وصلACCترمینال1و3

ترمینال 1 و2
ترمینال 1و3
ترمینال 2و3
ترمینال 5و6

ON
وصل

ترمینال 1و2
ترمینال 4و5
ترمینال 4و6
ترمینال 5و6

START
وصل
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16 - SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

16–3

16

SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Alternator is a key component of charging system. It is a device that converts mechanical energy into 
electrical energy and generates DC voltage through a rectifying circuit, as one of main power sources of the 
vehicle. Alternator operates as a complete assembly, so if it fails for any reason, entire assembly must be 
replaced.

Alternator Operation

Alternator is a silicon rectifying alternator, which mainly consists of rotor, stator and rectifier. 
When direct current flows to rotor winding, rotor poles energize magnetic field to produce alternating induced 
electromotive force. Stator is installed outside of rotor, which is secured together with front and rear end 
covers of alternator. When alternator rotor is rotated by drive belt, magnetic pole lines cut stator winding, 
causing a change in magnetic flux of stator winding, generating an induced electromotive force, producing 
alternating current. Three phase alternating current generated by alternator, is converted by rectifier to direct 
current, which is transmitted to vehicle electrical system and battery.

1 - Alternator 2 - ECM

3 - Battery 4 - Engine Compartment Fuse and Relay Box

RM1A160010

2

1 3

4

آشنایی
معرفی

1ECU .2. آلترناتور

4. جعبه فیوز موتور3. باتری

کــه مهمتریــن   ) DC ( آلترناتــور مهمتریــن جــز سیســتم شــارژ می باشــد و انــرژی مکانیکــی ناشــی از دوران موتــور را بــه انــرژی الکتریکــی تبدیــل نمــوده و بــرق مســتقیم
منبــع قــدرت در خــودرو می باشــد را تولیــد می کنــد. مجموعــه آلترناتــور بــه صــورت یکپارچــه می باشــد و در صــورت وجــود هرگونــه ایــرادی، می بایســت آلترناتــور بــه 

گــردد. کامــل تعویــض  طــور 
لترناتور )دینام( عملکرد آ

کننــده( تشــکیل شــده اســت. وقتــی جریــان بــرق مســتقیم  کــه تولیدکننــده بــرق 3فــاز می باشــد از ســه قســمت روتــور، اســتاتور و رکتیفایر)دیودهــای یکســو  آلترناتــور 
وارد ســیم پیچ روتــور می شــود، قطبهــا یــا چنگک هــای روتــور خاصیــت آهنربایــی )مغناطیســی ( پیــدا می کنــد تــا جریــان متنــاوب تولیدشــده ولتــاژ و جریــان بیشــتری 
کــه روتــور قطــع و  کــه دو ســمت اســتاتور و روتــور نســبت بــه بدنــه آلترناتــور عایق بنــدی شــده اند. وقتــی  داشــته باشــد. روتــور داخــل اســتاتور قــرار می گیــرد بــه طــوری 

کــه در نتیجــه جریــان بــرق متناوبــی در ســیم پیچهای اســتاتور ایجــاد می شــود. وصــل می کنــد، 
کنندهــای خــودرو و  کلیــه مصــرف  بــرق 3فــاز )متنــاوب( تولیــد شــده توســط آلترناتــور بــه وســیله رکتیفایــر )دیودهــا( بــه بــرق مســتقیم )DC( تبدیــل می شــود و بــه 

ــردد. ــری ارســال می گ بات
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16 - SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

16–3

16

SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Alternator is a key component of charging system. It is a device that converts mechanical energy into 
electrical energy and generates DC voltage through a rectifying circuit, as one of main power sources of the 
vehicle. Alternator operates as a complete assembly, so if it fails for any reason, entire assembly must be 
replaced.

Alternator Operation

Alternator is a silicon rectifying alternator, which mainly consists of rotor, stator and rectifier. 
When direct current flows to rotor winding, rotor poles energize magnetic field to produce alternating induced 
electromotive force. Stator is installed outside of rotor, which is secured together with front and rear end 
covers of alternator. When alternator rotor is rotated by drive belt, magnetic pole lines cut stator winding, 
causing a change in magnetic flux of stator winding, generating an induced electromotive force, producing 
alternating current. Three phase alternating current generated by alternator, is converted by rectifier to direct 
current, which is transmitted to vehicle electrical system and battery.

1 - Alternator 2 - ECM

3 - Battery 4 - Engine Compartment Fuse and Relay Box

RM1A160010

2

1 3

4

آشنایی
معرفی

1ECU .2. آلترناتور

4. جعبه فیوز موتور3. باتری

کــه مهمتریــن   ) DC ( آلترناتــور مهمتریــن جــز سیســتم شــارژ می باشــد و انــرژی مکانیکــی ناشــی از دوران موتــور را بــه انــرژی الکتریکــی تبدیــل نمــوده و بــرق مســتقیم
منبــع قــدرت در خــودرو می باشــد را تولیــد می کنــد. مجموعــه آلترناتــور بــه صــورت یکپارچــه می باشــد و در صــورت وجــود هرگونــه ایــرادی، می بایســت آلترناتــور بــه 

گــردد. کامــل تعویــض  طــور 
لترناتور )دینام( عملکرد آ

کننــده( تشــکیل شــده اســت. وقتــی جریــان بــرق مســتقیم  کــه تولیدکننــده بــرق 3فــاز می باشــد از ســه قســمت روتــور، اســتاتور و رکتیفایر)دیودهــای یکســو  آلترناتــور 
وارد ســیم پیچ روتــور می شــود، قطبهــا یــا چنگک هــای روتــور خاصیــت آهنربایــی )مغناطیســی ( پیــدا می کنــد تــا جریــان متنــاوب تولیدشــده ولتــاژ و جریــان بیشــتری 
کــه روتــور قطــع و  کــه دو ســمت اســتاتور و روتــور نســبت بــه بدنــه آلترناتــور عایق بنــدی شــده اند. وقتــی  داشــته باشــد. روتــور داخــل اســتاتور قــرار می گیــرد بــه طــوری 

کــه در نتیجــه جریــان بــرق متناوبــی در ســیم پیچهای اســتاتور ایجــاد می شــود. وصــل می کنــد، 
کنندهــای خــودرو و  کلیــه مصــرف  بــرق 3فــاز )متنــاوب( تولیــد شــده توســط آلترناتــور بــه وســیله رکتیفایــر )دیودهــا( بــه بــرق مســتقیم )DC( تبدیــل می شــود و بــه 

ــردد. ــری ارســال می گ بات
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16 - SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

16–5

16

Circuit Diagram

Charging System
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Specifications

Torque Specifications

Battery Specification

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Battery Pressure Plate Fixing Bolt 25 ± 2.5

Battery Tray Fixing Bolt in Engine Compartment 
Fuse and Relay Box 7 ± 1

Battery Tray Fixing Bolt 25 ± 2.5

Engine Control Module Fixing Bolt 7 ± 1

Accessory Drive Belt Tensioner Fixing Bolt 40 + 5

Idler Gear Fixing Bolt 40 + 5

Alternator Output Cable Fixing Nut 20 ± 2 

Alternator Fixing Bolt 20 + 5

Alternator Bracket Fixing Bolt 40 + 5

Engine Type Battery Type Specification

SQRE4G15B L2 400 12 V, 60 Ah, 480 A

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

مشخصات باتری

ابزار
ابزار عمومی

گشتاور )N.M (عنوان

2/5± 25پیچ بست باتری

1± 7پیچ اتصال سینی زیر باتری به جعبه فیوز

2/5± 25پیچ سینی زیر باتری

ECU 1± 7پیچ

5+ 40پیچ تسمه سفت کن دینام

5+ 40پیچ هرزگرد تسمه دینام

کابل آلترناتور 2± 20مهر 

5+ 20پیچ آلترناتور

5+ 40پیچ  پایه آلترناتور

مشخصات باتریمدل باتریتیپ موتور

SQRE4G15BL2 40012V , 60 Ah , 480 A

مولتی متر دیجیتال

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

635

SQRE4G15B 15-سیستم شارژ موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

16 - SQRE4G15B CHARGING SYSTEM

16–5

16

Circuit Diagram

Charging System
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16–4

16

Specifications

Torque Specifications

Battery Specification

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Battery Pressure Plate Fixing Bolt 25 ± 2.5

Battery Tray Fixing Bolt in Engine Compartment 
Fuse and Relay Box 7 ± 1

Battery Tray Fixing Bolt 25 ± 2.5

Engine Control Module Fixing Bolt 7 ± 1

Accessory Drive Belt Tensioner Fixing Bolt 40 + 5

Idler Gear Fixing Bolt 40 + 5

Alternator Output Cable Fixing Nut 20 ± 2 

Alternator Fixing Bolt 20 + 5

Alternator Bracket Fixing Bolt 40 + 5

Engine Type Battery Type Specification

SQRE4G15B L2 400 12 V, 60 Ah, 480 A

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

مشخصات باتری

ابزار
ابزار عمومی

گشتاور )N.M (عنوان

2/5± 25پیچ بست باتری

1± 7پیچ اتصال سینی زیر باتری به جعبه فیوز

2/5± 25پیچ سینی زیر باتری

ECU 1± 7پیچ

5+ 40پیچ تسمه سفت کن دینام

5+ 40پیچ هرزگرد تسمه دینام

کابل آلترناتور 2± 20مهر 

5+ 20پیچ آلترناتور

5+ 40پیچ  پایه آلترناتور

مشخصات باتریمدل باتریتیپ موتور

SQRE4G15BL2 40012V , 60 Ah , 480 A

مولتی متر دیجیتال
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16

ON-VEHICLE SERVICE

Battery

On-vehicle Inspection

1. Check that battery terminals are not loose or corroded. If battery terminals are corroded, clean them.
2. Check battery for damage, deformation or leakage. If serious damage, deformation or leakage is found, 

replaced battery.
3. Check the battery voltage.

Turn ignition switch to ON and switch headlights on. After 20 to 30 seconds, turn ignition switch off. This 
will eliminate surface charge on battery. Using a digital multimeter, measure battery voltage. 

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery.

a. Loosen negative battery cable locking nut, and 
remove negative (-) battery cable (1).

b. Open positive battery terminal cover, loosen positive 
battery cable locking nut, and remove positive (+) 
battery cable (2).

c. Remove fixing bolt (3), and remove battery pressure 
plate.
(Tightening torque: 25 ± 2.5 N·m)

d. Remove the battery.

Measurement Temperature Specification

20°C 12 - 13 V

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing. 
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

2 3

RM1A160020

CAUTION

Please be careful to prevent metal tools from contacting both electrodes of battery at the same time, or 
accidentally touching positive electrode and vehicle body.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 
هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

ــا بیــن قطــب مثبــت و بدنــه خــودرو تماســی 	  ــا قطبهــای باتــری ی کــه دردســت داریــد بطــور همزمــان ب گوشــتی و ابــزاری  مراقــب باشــید ، آچــار پیــچ 

ایجــاد نکنــد.

  توجه

  توجه

سرویس و نگهداری
باتری

بررسی روی خودرو
کنید. کنید.درصورت وجود سولفاته، آن را تمیز  کابلهای باتری را از لحاظ شل بودن و سولفاته  داشتن بررسی  1. بست 

کنید. کنید ودرصورت مشاهده هر یک از موارد تعویض  2. باتری را از لحاظ معیوب بودن دفرمگی ونشتی بررسی 
کنید.20تا30 ثانیه بعد سوئیچ را ببندید. با این روش ولتاژ سطحی باتری تخلیه می شود.  کرده وچراغ های جلورا روشن  3. بررسی ولتاژ باتری: سوئیچ راباز 

سپس با مولتی متر ولتاژ باتری را اندازه بگیرید.

ولتاژ باتریدمای تست

20°C12 - 13 V

کردن باز 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
2. بازکردن باتری

3. درپوش 
کنید. کابل منفی را جدا  کرده و  a. مهره بست منفی باتری 1 را شل 

کابــل مثبــت  کــردن مهــره   ــد و پــس از شــل  b. درپــوش بســت مثبــت 2 باتــری را برداری
کنیــد. را جــدا 

کنید.  ج  کرده و بست را خار c. پیچ بست نگهدارنده باتری 3 را باز 

کنید.  ج  d. باتری راخار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

636

SQRE4G15B 15-سیستم شارژ موتور

عیب یابی
جدول ایرادات

علتایراد

پس از روشن شدن موتور چراغ شارژ )باتری( روشن می ماند.

آلترناتور

کیلومتر پنل صفحه 

سیم کشی

پس از روشن شدن موتور، آلترناتور صدای غیرعادی دارد.

پیچ آلترناتور شل است

تسمه دینام ناهم راستا، شل یا پوسیده است

آلترناتور

بررسی ولتاژ سیستم شارژ
کنید. با استفاده از ولتمتر ولتاژ باتری را اندازه بگیرید. 1. خودرو را در حالت بدون بار و در دو آرام تست 

ولتاژ استاندارد در این حالت باید 0/3± 14/5 ولت باشد.
کنید. گرفته شده با مقدار فوق متفاوت است آلترناتور را تعویض  که مقدار اندازه  در صورتی 

کنید. 2. خودرو را با اعمال بار مجددًا تست 
شرایط تست با اعمال بار به موتور:	 
کنید.	  چراغهای نور باال را روشن 
کنید.	  فن بخاری را با بیشترین دور ) دور4( روشن 
کنید.	  کولر را روشن  کلید A/C را فعال و 
کمترین دما یا بخاری بیشترین دما( ولتاژ استاندارد در این حالت باید 0/3± 14/5 ولت 	  کولر  وضعیت سیستم تهویه را در بیشترین مقدار قرار دهید.) 

باشد.
کنید. در صورتی نتایج تست رضایت بخش نیست آلترناتور را تعویض 

گر چراغ دینام با روشن شدن موتور روشن بماند، نشاندهنده وجود ایراد در سیستم شارژ می باشد.	  ا
کنید.	  کم می باشد آلترناتور را تعویض  گر آلترناتور )دینام( صدای غیرعادی دارد یا ظرفیت تولید ولتاژ آن خیلی زیاد یا  ا

  توجه
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ON-VEHICLE SERVICE

Battery

On-vehicle Inspection

1. Check that battery terminals are not loose or corroded. If battery terminals are corroded, clean them.
2. Check battery for damage, deformation or leakage. If serious damage, deformation or leakage is found, 

replaced battery.
3. Check the battery voltage.

Turn ignition switch to ON and switch headlights on. After 20 to 30 seconds, turn ignition switch off. This 
will eliminate surface charge on battery. Using a digital multimeter, measure battery voltage. 

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery.

a. Loosen negative battery cable locking nut, and 
remove negative (-) battery cable (1).

b. Open positive battery terminal cover, loosen positive 
battery cable locking nut, and remove positive (+) 
battery cable (2).

c. Remove fixing bolt (3), and remove battery pressure 
plate.
(Tightening torque: 25 ± 2.5 N·m)

d. Remove the battery.

Measurement Temperature Specification

20°C 12 - 13 V

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing. 
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

2 3

RM1A160020

CAUTION

Please be careful to prevent metal tools from contacting both electrodes of battery at the same time, or 
accidentally touching positive electrode and vehicle body.

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 
هنگام باز و بست مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

ــا بیــن قطــب مثبــت و بدنــه خــودرو تماســی 	  ــا قطبهــای باتــری ی کــه دردســت داریــد بطــور همزمــان ب گوشــتی و ابــزاری  مراقــب باشــید ، آچــار پیــچ 

ایجــاد نکنــد.

  توجه

  توجه

سرویس و نگهداری
باتری

بررسی روی خودرو
کنید. کنید.درصورت وجود سولفاته، آن را تمیز  کابلهای باتری را از لحاظ شل بودن و سولفاته  داشتن بررسی  1. بست 

کنید. کنید ودرصورت مشاهده هر یک از موارد تعویض  2. باتری را از لحاظ معیوب بودن دفرمگی ونشتی بررسی 
کنید.20تا30 ثانیه بعد سوئیچ را ببندید. با این روش ولتاژ سطحی باتری تخلیه می شود.  کرده وچراغ های جلورا روشن  3. بررسی ولتاژ باتری: سوئیچ راباز 

سپس با مولتی متر ولتاژ باتری را اندازه بگیرید.

ولتاژ باتریدمای تست

20°C12 - 13 V

کردن باز 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
2. بازکردن باتری

3. درپوش 
کنید. کابل منفی را جدا  کرده و  a. مهره بست منفی باتری 1 را شل 

کابــل مثبــت  کــردن مهــره   ــد و پــس از شــل  b. درپــوش بســت مثبــت 2 باتــری را برداری
کنیــد. را جــدا 

کنید.  ج  کرده و بست را خار c. پیچ بست نگهدارنده باتری 3 را باز 

کنید.  ج  d. باتری راخار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

636

SQRE4G15B 15-سیستم شارژ موتور

عیب یابی
جدول ایرادات

علتایراد

پس از روشن شدن موتور چراغ شارژ )باتری( روشن می ماند.

آلترناتور

کیلومتر پنل صفحه 

سیم کشی

پس از روشن شدن موتور، آلترناتور صدای غیرعادی دارد.

پیچ آلترناتور شل است

تسمه دینام ناهم راستا، شل یا پوسیده است

آلترناتور

بررسی ولتاژ سیستم شارژ
کنید. با استفاده از ولتمتر ولتاژ باتری را اندازه بگیرید. 1. خودرو را در حالت بدون بار و در دو آرام تست 

ولتاژ استاندارد در این حالت باید 0/3± 14/5 ولت باشد.
کنید. گرفته شده با مقدار فوق متفاوت است آلترناتور را تعویض  که مقدار اندازه  در صورتی 

کنید. 2. خودرو را با اعمال بار مجددًا تست 
شرایط تست با اعمال بار به موتور:	 
کنید.	  چراغهای نور باال را روشن 
کنید.	  فن بخاری را با بیشترین دور ) دور4( روشن 
کنید.	  کولر را روشن  کلید A/C را فعال و 
کمترین دما یا بخاری بیشترین دما( ولتاژ استاندارد در این حالت باید 0/3± 14/5 ولت 	  کولر  وضعیت سیستم تهویه را در بیشترین مقدار قرار دهید.) 

باشد.
کنید. در صورتی نتایج تست رضایت بخش نیست آلترناتور را تعویض 

گر چراغ دینام با روشن شدن موتور روشن بماند، نشاندهنده وجود ایراد در سیستم شارژ می باشد.	  ا
کنید.	  کم می باشد آلترناتور را تعویض  گر آلترناتور )دینام( صدای غیرعادی دارد یا ظرفیت تولید ولتاژ آن خیلی زیاد یا  ا
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Battery Tray

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray with engine control module assembly.

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) 
connector (1).

b. Disconnect wire harness fixing clips (arrow) from front 
end of battery tray.

c. Disconnect wire harness fixing clip (arrow) from rear 
end of battery tray.

d. Remove the engine compartment fuse and relay box 
cover.

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
separate engine compartment fuse and relay box 
fixing clamp, and move away engine compartment 
fuse and relay box.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing. 
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

RM1A160030

RM1A160040

RM1A160050

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 
مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

سینی زیر باتری
بازکردن

کنید. کلیه تجهیزات راباز   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
کنید. کش را باز  3. مجموعه هوا

کنید.  4. باتری را باز 
:ECU کردن سینی زیر باتری و 5.  باز 
کنید. کانکتور ECU )1( را جدا   .a

کنید. b. بستهای اتصال دسته سیم به سینی زیر باتری )فلش( را جدا 

کنید. بستهای اتصال دسته سیم به پشت سینی را باز   .c

کنید. درب جعبه فیوز محفظه موتور را باز   .d
ج  کرده و جعبه فیوز را خار توسط پیچ گوشتی تخت، خارهای جعبه فیوز را آزاد   .e

کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

638

SQRE4G15B 15-سیستم شارژ موتور

بستن
نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن است.

باتری جدید باید مشخصات باتری اصلی ) قبلی ( را داشته باشد..	 
ــط زیســت 	  ــه را طبــق ضواب کهن ــری  ــد. بات ــاه و طبیعــت معــدوم نکنی ــری را در چ ــری، بات ــل بات ــه وجــود اســید ســولفوریک و ســرب   داخ ــا توجــه ب ب

ــد. کنی ــدوم  ــط مع ــای زیرب ــط نهاده ــی و توس محیط

  توجه
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Battery Tray

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery (See page 16-7).
5. Remove the battery tray with engine control module assembly.

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) 
connector (1).

b. Disconnect wire harness fixing clips (arrow) from front 
end of battery tray.

c. Disconnect wire harness fixing clip (arrow) from rear 
end of battery tray.

d. Remove the engine compartment fuse and relay box 
cover.

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
separate engine compartment fuse and relay box 
fixing clamp, and move away engine compartment 
fuse and relay box.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing. 
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

RM1A160030

RM1A160040

RM1A160050

کنید.	  هنگام تعمیرات از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 
مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

سینی زیر باتری
بازکردن

کنید. کلیه تجهیزات راباز   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
کنید. کش را باز  3. مجموعه هوا

کنید.  4. باتری را باز 
:ECU کردن سینی زیر باتری و 5.  باز 
کنید. کانکتور ECU )1( را جدا   .a

کنید. b. بستهای اتصال دسته سیم به سینی زیر باتری )فلش( را جدا 

کنید. بستهای اتصال دسته سیم به پشت سینی را باز   .c

کنید. درب جعبه فیوز محفظه موتور را باز   .d
ج  کرده و جعبه فیوز را خار توسط پیچ گوشتی تخت، خارهای جعبه فیوز را آزاد   .e

کنید.
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باتری جدید باید مشخصات باتری اصلی ) قبلی ( را داشته باشد..	 
ــط زیســت 	  ــه را طبــق ضواب کهن ــری  ــد. بات ــاه و طبیعــت معــدوم نکنی ــری را در چ ــری، بات ــل بات ــه وجــود اســید ســولفوریک و ســرب   داخ ــا توجــه ب ب

ــد. کنی ــدوم  ــط مع ــای زیرب ــط نهاده ــی و توس محیط
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Alternator and Alternator Bracket 

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch. 
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).
5. Remove alternator and alternator bracket.

a. Drain the power steering fluid (See page 29-8).
b. Remove the power steering pump (See page 29-15).
c. Disconnect alternator connector (arrow), move away 

terminal cap, remove alternator output cable fixing nut 
(1) and move away output cable. 
(Tightening torque: 20 ± 2 N·m)

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from alternator.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

e. Remove alternator from alternator bracket.
f. Remove 4 fixing bolts (arrow) from alternator bracket, 

and remove alternator bracket.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing. 
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

RM1A160150

RM1A160160

RM1A160170

)20±2N.m: گشتاور پیچ(

)20±5N.m: گشتاور پیچ(

)40±5N.m: گشتاور پیچ(

لترناتور و پایه آ
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کاور موتور را باز   .3
کنید. 4. تسمه آلترناتور )دینام( را آزاد 

کردن آلترناتور و پایه آن: 5. باز 
کنید. a. روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 

کنید. b. پمپ هیدرولیک را باز 
کابل را جدا نمایید.  کنید و  کابل برق )1( را باز  کرده و مهره  کانکتور آلترناتور را جدا   .c

کنید. آلترناتور را از پایه آن جدا   .e
کنید و پایه را جدا نمایید.  4عدد پیچ پایه آلترناتور )فلش( را باز   .f

کنید.  2عدد پیچ آلترناتور )فلش( را باز   .d
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f. Remove the battery tray fixing bolts (arrow).
(Tightening torque: 25 ± 2.5 N·m)

g. Remove the battery tray with engine control module assembly.
6. Separate battery tray and engine control module.

a. Remove 4 fixing bolts (arrow) from engine control 
module, and remove engine control module.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Move away engine compartment fuse and relay box carefully, to prevent damaging engine compartment 
fuse and relay box and connector, or breaking wire harness.

RM1A160070

RM1A160100
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f. Remove the battery tray fixing bolts (arrow).
(Tightening torque: 25 ± 2.5 N·m)

g. Remove the battery tray with engine control module assembly.
6. Separate battery tray and engine control module.

a. Remove 4 fixing bolts (arrow) from engine control 
module, and remove engine control module.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Move away engine compartment fuse and relay box carefully, to prevent damaging engine compartment 
fuse and relay box and connector, or breaking wire harness.
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RM1A160100

کانکتورها و سیم کشی صدمه ای وارد نشود.	  جعبه فیوز را با احتیاط در یک سمت قرار دهید و مراقب باشید به 

  توجه

کنید.  f. پیچهای سینی زیر باتری )فلش( را باز 
)25±2.5N.m: گشتاور پیچ(

)7±1N.m: گشتاور پیچ(

ج نمایید. g. سینی زیر باتری و ECU را خار
کنید. ECU .6 را از سینی جدا 

کنید.)فلش( a. 4عدد پیچ اتصال ECU به سینی را باز 

بستن
نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن می باشد.
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Alternator and Alternator Bracket 

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch. 
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the engine trim cover.
4. Move away the accessory drive belt (See page 07-20).
5. Remove alternator and alternator bracket.
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Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

1

RM1A160150

RM1A160160

RM1A160170

)20±2N.m: گشتاور پیچ(

)20±5N.m: گشتاور پیچ(

)40±5N.m: گشتاور پیچ(

لترناتور و پایه آ
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کاور موتور را باز   .3
کنید. 4. تسمه آلترناتور )دینام( را آزاد 

کردن آلترناتور و پایه آن: 5. باز 
کنید. a. روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 

کنید. b. پمپ هیدرولیک را باز 
کابل را جدا نمایید.  کنید و  کابل برق )1( را باز  کرده و مهره  کانکتور آلترناتور را جدا   .c

کنید. آلترناتور را از پایه آن جدا   .e
کنید و پایه را جدا نمایید.  4عدد پیچ پایه آلترناتور )فلش( را باز   .f

کنید.  2عدد پیچ آلترناتور )فلش( را باز   .d
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f. Remove the battery tray fixing bolts (arrow).
(Tightening torque: 25 ± 2.5 N·m)

g. Remove the battery tray with engine control module assembly.
6. Separate battery tray and engine control module.
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module, and remove engine control module.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Move away engine compartment fuse and relay box carefully, to prevent damaging engine compartment 
fuse and relay box and connector, or breaking wire harness.
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g. Remove upper idler gear fixing bolt (arrow) from 
alternator bracket, and remove upper idle gear.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A160180

کنید. کرده و هرزگرد را باز  g. پیچ هرزگرد تسمه آلترناتور را شل 

بستن
نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن می باشد.
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g. Remove upper idler gear fixing bolt (arrow) from 
alternator bracket, and remove upper idle gear.
(Tightening torque: 40 + 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
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2- بلبرینگ عقب شفت ورودی ۱- خار فنری بلبرینگ عقب شفت ورودی

۴- رینگ برنجی دنده ۵ کشویی دنده۵ 3- توپی 

6- دنده برنجی۵ کشویی دنده۵  -۵

8- بوش دنده ۵ 7- دنده5 محرک )ورودی(

10- دنده4 محرک )ورودی( 9- رولبرینگ سوزنی دنده۵

12- واشر دنده4 11- رولبرینگ سوزنی دنده4

14- خار فنری 13- دنده برنجی4

16- خار موشکی و فنر کشویی دنده3و4  15- توپی 

18- دنده برنجی3 کشویی دنده3و4  -17

20- رولبرینگ سوزنی دنده3 19- دنده3 محرک )ورودی(

22- بلبرینگ جلوی شفت ورودی 21- شفت ورودی
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فی معر
ورودی شفت 

آشنایی
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10- دنده4 محرک )ورودی( 9- رولبرینگ سوزنی دنده۵

12- واشر دنده4 11- رولبرینگ سوزنی دنده4

14- خار فنری 13- دنده برنجی4

16- خار موشکی و فنر کشویی دنده3و4  15- توپی 
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کاسه نمد دیفرانسیل  -2 1- بلبرینگ)یاتاقان(شفت مکانیزم تعویض دنده

کنس بلبرینگ شفت خروجی  -4 3-کنس بلبرینگ دیفرانسیل

کاسه نمد شفت ورودی  -6 5- روغن برگردان

8- صفحه راهنمای روغن کالچ 7- پوسته 

10- واشر گیربکس 9- پوسته 

12- واشر 11- پیچ سرریز واسکازین 

کنس بلبرینگ دیفرانسیل  -14 13- پیچ تخلیه واسکازین

کاسه نمد دیفرانسیل  -16 15- واشر تنظیم

18- مجموعه شفت ورودی 17- مجموعه شفت خروجی

20- مجموعه دیفرانسیل 19- مجموعه ماهک و میل ماهک

کالچ و  گیربکس  پوسته 
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۲- خار فنری 1- بلبرینگ عقب شفت خروجی

4- دنده4 متحرک )خروجی( 3- دنده ۵ متحرک )خروجی(

6- دنده3 متحرک )خروجی( ۵ - بوش دنده ۵ متحرک

8- رولبرینگ سوزنی دنده2 7- دنده2 متحرک )خروجی(

10-مجموعه دنده برنجی2ورینگ های آن کشویی دنده1و2  -9

کشویی دنده1و2 12- توپی  11- خار فنری

14- دنده1 متحرک )خروجی( 13-مجموعه دنده برنجی1 و رینگ های آن

16- شفت خروجی 15- رولبرینگ سوزنی دنده1

17- بلبرینگ جلوی شفت خروجی

خروجی شفت 
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Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–8

17

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–8

17

Tools

Special Tools

 Input Shaft Oil Seal Installer

Differential Oil Seal Installer

Installer Joint

Bearing Remover

Punch

RCH0000008

RCH0000009

RCH0000010

RCH0000011

RCH0000015

گیربکس جدول نسبت دنده های 

QR525MHJمــدل

دنـــده

3.909یک 

2.158دو

1.379سه

1.030چهار

0.821پنج

3.417عقب

4.313دیفرانسیل

ابزار
ابزار مخصوص

کاسه نمد شفت ورودی ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد دیفرانسیل  ابزار مخصوص نصب 

کردن بلبرینگ ج  ابزارمخصوص خار
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کشویی و برنجی(و دو شفت)شفت  که بوسیله سه مجموعه هم دورکننده )مجموعه  گیربکس مدلQR525MHJ دارای ۵ دنده جلو و یک دنده معکوس است 

کشویی و دنده برنجی رایج برای درگیرشدن و تعویض دنده  ورودی و خروجی(دورهای مختلف را به چرخها منتقل می کند.همه دنده های جلو بامجموعه 

کشویی دنده3و4 و  کشویی دنده1و2 روی شفت خروجی و مجموعه  عمل می کنند،ولی دنده عقب با واسطه هرزگرد برای تعویض دنده درگیر می شود.مجموعه 

5روی شفت ورودی نصب شده است.وقتی که تعویض دنده انجام شود،دور شفت ورودی یا خروجی ازطریق توپی به دنده مربوطه منتقل میشود.دور و گشتاور 

گشتاور در مجموعه دیفرانسیل به چرخها منتقل می گردد. کاهش دور و افزایش  خروجی پس از 

)N.M(گشتاور عنوان

25 ± 2 کالچ گیربکس به پوسته  پیچ اتصال پوسته 

40 ± 4 پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب 

25 ± 2 گیربکس  پیچ اتصال مکانیزم تعویض دنده به پوسته 

35 ± 5.25 پیچ موقعیت مکانیزم تعویض دنده

25 ± 2 فشنگی دنده عقب

35 ± 5.25 کن دنده  پیچ قفل 

23 ± 2 پیچ نگهدارنده مکانیزم تعویض دنده 

40 ± 6 پیچ سرریز و تخلیه واسکازین

25 ± 2 پیچ پایه بازوئی تعویض دنده

18 ± 2 کن دنده عقب پیچ مکانیزم قفل 

25 ± 2 پیچ ماهک دنده عقب

50 ± 5 گیربکس به موتور  پیچهای پایینی اتصال 

60 ± 5 گیربکس به موتور پیچهای باالیی اتصال 

60 ± 5 گیربکس به موتور پیچ جانبی اتصال 

عملکرد

استانداردها
گشتاور های مجاز جدول 
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گیربکس جدول نسبت دنده های 

QR525MHJمــدل

دنـــده

3.909یک 
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1.030چهار
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3.417عقب

4.313دیفرانسیل

ابزار
ابزار مخصوص

کاسه نمد شفت ورودی ابزار مخصوص نصب 

کاسه نمد دیفرانسیل  ابزار مخصوص نصب 

کردن بلبرینگ ج  ابزارمخصوص خار
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25 ± 2 پیچ پایه بازوئی تعویض دنده
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25 ± 2 پیچ ماهک دنده عقب

50 ± 5 گیربکس به موتور  پیچهای پایینی اتصال 

60 ± 5 گیربکس به موتور پیچهای باالیی اتصال 
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عملکرد

استانداردها
گشتاور های مجاز جدول 
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که در جدول اشاره شده است را به ترتیب بررسی ودر صورت نیاز  کنید.هریک ازعلت های موثر درایجاد ایراد      ازجدول زیر برای یافتن راه حل ایراد استفاده 

کنید. قطعات معیوب را  تعمیر یا تعویض 

علتایراد

گیربکس صدا و زوزه دارد

گیربکس کم بودن روغن 

گیربکس نامناسب است گرید روغن 

دنده ها ساییده یا آسیب دیده اند

بلبرینگ ساییده یا آسیب دیده است

فاصله دنده ها تنظیم نیست یا واشر تنظیم نامناسب بکار رفته

گیربکس نشتی روغن 

پیچ تخلیه

واشر پیچ تخلیه

کاسه نمد دیفرانسیل

گیربکس  عدم آببندی مناسب سطوح تماس پوسته های 

تعویض دنده سخت

  یا عدم تعویض دنده 

گیربکس کم بودن روغن 

کابل تعویض دنده گیرداشتن  معیوب بودن یا 

کامل کالچ بطور  آزاد نشدن 

معیوب بودن یا ساییدگی دنده ها

معیوب بودن یا ساییدگی دنده برنجی

معیوب بودن یا ساییدگی خار موشکی و فنر

گیربکس از دنده ج شدن  خار

)بیرون زدن دنده(

ضعیف شدن فنر و ساچمه میل ماهک

ساییدگی ماهک و میل ماهک

ساییدگی یا معیوب شدن دنده ها

 ساییدگی یا معیوب شدن بلبرینگ

معیوب شدن غیرمعمول بلبرینگ

گیربکس وجود براده درروغن 

کیفیت پایین آن کم بودن روغن یا 

کم بلبرینگ کیفیت 

کالچ کالچ، دو شاخه   هنگام فشردن پدال 
صدادارد.

گاه دوشاخه کالچ پایین یا تکیه  کالچ با پیستون پمپ   عدم روغنکاری مناسب سطح تماس دو شاخه 
کالچ

عیب یابی
جدول ایرادات
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: مخصوص  ابزار 

Chery Automobile Co., Ltd.
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General Tools

Puller
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Transmission Carrier
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گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

 نگهدارنده موتور

پرس هیدرولیک

ابزار عمومی

کردن بلبرینگ ج  ابزارمخصوص خار
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)بیرون زدن دنده(

ضعیف شدن فنر و ساچمه میل ماهک

ساییدگی ماهک و میل ماهک

ساییدگی یا معیوب شدن دنده ها

 ساییدگی یا معیوب شدن بلبرینگ

معیوب شدن غیرمعمول بلبرینگ

گیربکس وجود براده درروغن 

کیفیت پایین آن کم بودن روغن یا 

کم بلبرینگ کیفیت 

کالچ کالچ، دو شاخه   هنگام فشردن پدال 
صدادارد.

گاه دوشاخه کالچ پایین یا تکیه  کالچ با پیستون پمپ   عدم روغنکاری مناسب سطح تماس دو شاخه 
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کنید.	  گیربکس،نظافت قطعات،تمیزی محیط و دقت درانجام سرویس را رعایت  کارایی سرویس  برای موثرشدن 

کنید.	   از  ابزارهای مناسب استفاده 

گیربکس زمانی عملکرد صحیح خواهد داشت که تعمیرات و سرویس آن مطابق با دستورالعمل های موجود در راهنمای تعمیرات صورت گیرد.	 

  توجه

بررسی روی خودرو

گیربکس  روغن 

گیربکس بازدید سطح روغن 

1- خودرو را با جک باال ببرید.

کنید. 2- پیچ سرریز روغن به همراه واشر آن را باز 
کنید با بازکردن پیچ سرریز،روغن به بیرون سر ریز می شود. 3- بررسی 

GL- 4 : گیربکس ع روغن  نو
75W-90 : ویسکوزیته

ظرفیت استاندارد : 0.1+2/2 لیتر

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

که قفل ضامن آن فعال و عملکرد درستی داشته باشد.	   هنگام استفاده از جک مطمئن شوید 

هشدار
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 شل بودن اجزای مکانیزم تعویض دندهعدم تعویض دنده

شل بودن پایه مکانیزم تعویض دنده
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 شل بودن اجزای مکانیزم تعویض دندهعدم تعویض دنده
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کنید.	  گیربکس توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده  فقط از روغن 

  توجه

گیربکس  6- شارژ روغن 

گشتاور استاندارد مطمئن شوید. الف( از بسته شدن پیچ تخلیه و سفت بودن آن طبق 

گیربکس بریزید  گیربکس،روغن راداخل  ب( با استفاده از پمپ مخصوص شارژ روغن 

تا از محل پیچ سرریز، روغن به بیرون جریان یابد.

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  کنید و پیچ را با  واشر پیچ سرریز روغن را تعویض 

)40±3N.m :گشتاور  پیچ تخلیه(

گیربکس  مشخصات روغن 

API GL-4, 75W-90 گیربکس مشخصات روغن 

2.2 ± 0.1 L ظرفیت
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سرویس و نگهداری
گیربکس  تعویض روغن 

 فقط هنگامی که موتورخاموش ودمای روغن گیربکس پایین است نسبت به تعویض روغن اقدام کنید.	 

 قبل از بستن پیچ تخلیه گیربکس،واشر آن را تعویض کنید.	 

  توجه

کردن روغن تخلیه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها راخاموش  کلیه مصرف   -1

2- خودرو را تا ارتفاع مناسبی با جک باال ببرید.

گیربکس قراردهید. 3- ظرف جمع آوری روغن را زیر 

کنید. 4- با آچار، پیچ سر ریز روغن )فلش( را شل 

5-پیچ تخلیه روغن)فلش(را بازکنید. پس ازتخلیه روغن از گیربکس،  واشر پیچ تخلیه را 

تعویض و پیچ راببندید.

)40±3N.m :گشتاور  پیچ تخلیه(

روغن تخلیه شده)روغن سوخته(باید درظرف مخصوص جمع آوری شود.	 

حفاظت از محیط زیست 
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سرویس و نگهداری
گیربکس  تعویض روغن 
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کردن روغن تخلیه 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها راخاموش  کلیه مصرف   -1

2- خودرو را تا ارتفاع مناسبی با جک باال ببرید.

گیربکس قراردهید. 3- ظرف جمع آوری روغن را زیر 

کنید. 4- با آچار، پیچ سر ریز روغن )فلش( را شل 

5-پیچ تخلیه روغن)فلش(را بازکنید. پس ازتخلیه روغن از گیربکس،  واشر پیچ تخلیه را 

تعویض و پیچ راببندید.

)40±3N.m :گشتاور  پیچ تخلیه(

روغن تخلیه شده)روغن سوخته(باید درظرف مخصوص جمع آوری شود.	 

حفاظت از محیط زیست 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

657

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

کردن : نصب 

کنید. کاسه نمد را با روغن چرب  1- لبه های 

کاسه نمد را با ابزارمخصوص و چکش الستیکی جا بزنید.  -2

هنگام نصب کاسه نمد به آن صدمه نزنید.	 

  توجه

گیربکس بریزید. 3- روغن را داخل 
سایر مراحل نصب عکس بازکردن می باشد.
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کاسه نمد دیفرانسیل 
کردن  باز 

توجه :
شیوه باز کردن و نصب کاسه نمد سمت چپ و راست مشابه است.	 
مراحل توضیح داده شده برای کاسه نمد سمت چپ می باشد.	 

1- خودرو را با جک باال ببرید.

کنید. گیربکس را تخلیه  2- روغن 

کنید. الف( پیچ سرریز و واشر آن را باز 

کنید. گیربکس را باز و روغن را تخلیه  ب( پیچ تخلیه 

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس وتجهیزات ایمنی استفاده 

که خودرو روی آن قراردارد مطمئن شوید.	  از فعال بودن قفل نگهدارنده)ضامن(جک وقتی 

هشدار

کنید. خ جلو چپ را باز  3- چر

کنید. 4- پلوس سمت چپ را باز 

کنید. ج  کاسه نمد را با ابزار مخصوص خار  -5
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کردن : نصب 

کنید. کاسه نمد را با روغن چرب  1- لبه های 

کاسه نمد را با ابزارمخصوص و چکش الستیکی جا بزنید.  -2

هنگام نصب کاسه نمد به آن صدمه نزنید.	 

  توجه

گیربکس بریزید. 3- روغن را داخل 
سایر مراحل نصب عکس بازکردن می باشد.
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کاسه نمد دیفرانسیل 
کردن  باز 

توجه :
شیوه باز کردن و نصب کاسه نمد سمت چپ و راست مشابه است.	 
مراحل توضیح داده شده برای کاسه نمد سمت چپ می باشد.	 

1- خودرو را با جک باال ببرید.

کنید. گیربکس را تخلیه  2- روغن 

کنید. الف( پیچ سرریز و واشر آن را باز 

کنید. گیربکس را باز و روغن را تخلیه  ب( پیچ تخلیه 

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس وتجهیزات ایمنی استفاده 

که خودرو روی آن قراردارد مطمئن شوید.	  از فعال بودن قفل نگهدارنده)ضامن(جک وقتی 

هشدار

کنید. خ جلو چپ را باز  3- چر

کنید. 4- پلوس سمت چپ را باز 

کنید. ج  کاسه نمد را با ابزار مخصوص خار  -5
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کابل تعویض دنده از مکانیزم دسته دنده کردن  9- جدا

کنید. کابل ها به مکانیزم دسته دنده)فلش( را آزاد  الف(  اشپیل های اتصال 

کنید. ج  کابل های تعویض دنده را خار  -10

بستن 

کردن می باشد. مراحل بستن  عکس مراحل باز 

هنگام بستن کابل تعویض دنده مراقب باشید آنها را جابجا نصب نکنید.	 

  توجه
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کابل تعویض دنده 

کردن  باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- باتری را باز 

کنید. 4- سینی زیر باتری را باز 

کنید. کش را باز  5- هوا

گیربکس : کابل تعویض دنده ازروی  کردن  6- جدا

کابل تعویض دنده روی بازوئی مکانیزم تعویض دنده)1( را از  الف( اشپیل نگهدارنده 

کنید. ج  پین خار

کنید. گیربکس را آزاد  کابل های)2(روی  کننده  ب( خارهای ثابت 

کنید. کنسول وسط را باز   -7

کنید. کابل تعویض دنده به اتاق)فلش( را باز  8- پیچ های اتصال پایه 

کابل تعویض دنده از مکانیزم دسته دنده . کردن  9- جدا

کنید. کابل ها به مکانیزم دسته دنده)فلش( را آزاد  الف( اشپیل های اتصال 
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کابل تعویض دنده از مکانیزم دسته دنده کردن  9- جدا

کنید. کابل ها به مکانیزم دسته دنده)فلش( را آزاد  الف(  اشپیل های اتصال 

کنید. ج  کابل های تعویض دنده را خار  -10

بستن 

کردن می باشد. مراحل بستن  عکس مراحل باز 

هنگام بستن کابل تعویض دنده مراقب باشید آنها را جابجا نصب نکنید.	 

  توجه
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کابل تعویض دنده 

کردن  باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- باتری را باز 

کنید. 4- سینی زیر باتری را باز 

کنید. کش را باز  5- هوا

گیربکس : کابل تعویض دنده ازروی  کردن  6- جدا

کابل تعویض دنده روی بازوئی مکانیزم تعویض دنده)1( را از  الف( اشپیل نگهدارنده 

کنید. ج  پین خار

کنید. گیربکس را آزاد  کابل های)2(روی  کننده  ب( خارهای ثابت 

کنید. کنسول وسط را باز   -7

کنید. کابل تعویض دنده به اتاق)فلش( را باز  8- پیچ های اتصال پایه 

کابل تعویض دنده از مکانیزم دسته دنده . کردن  9- جدا

کنید. کابل ها به مکانیزم دسته دنده)فلش( را آزاد  الف( اشپیل های اتصال 
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گیربکس  مجموعه 

کردن  باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. 3- باتری را باز 

کنید. 4- سینی زیر باتری را باز 

کنید. کش را باز  5- مجموعه هوا

کنید. گیربکس را تخلیه  6- واسکازین 

کنید. خ های جلو را باز  7- چر

کنید. 8- پلوس ها را باز 

کنید. گیربکس)2(را باز  9- سوکت فشنگی دنده عقب )1(و پیچ اتصال بدنه روی 

کنید. گیربکس را جدا کابل تعویض دنده به مکانیزم روی  10- خارها و اشپیل های اتصال 

11- بازکردن سنسور دور موتور)موقعیت میل لنگ(

کنید. ج  کرده و سنسور)2(را خار الف( پیچ نگهدارنده سنسور دور موتور)1(را باز 

کنید. )فلش( کالچ را باز  12- لوله پمپ 

کنید. 13- موتور رابا استفاده از ابزار نگهدارنده موتور،ثابت 

کنید. 14- دسته موتور چپ را باز 

کنید. 15- استارت را باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

660

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

مکانیزم تعویض دنده 

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -۱

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کنسول وسط را باز   -3

کنید. 4- مکانیزم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل های تنظیم دنده به مکانیزم )فلش( را آزاد  الف( اشپیل های اتصال 

بستن 

مراحل بستن  عکس مراحل بازکردن مکانیزم می باشد.

کنید. کابل ها)فلش(روی مکانیزم تعویض دنده را آزاد  کننده  ب( خارهای ثابت 

کنید. کرده و مکانیزم را جدا پ(4عدد پیچ مکانیزم تعویض دنده را باز 

)23±2N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 
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گیربکس  مجموعه 

کردن  باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. 3- باتری را باز 

کنید. 4- سینی زیر باتری را باز 

کنید. کش را باز  5- مجموعه هوا

کنید. گیربکس را تخلیه  6- واسکازین 

کنید. خ های جلو را باز  7- چر

کنید. 8- پلوس ها را باز 

کنید. گیربکس)2(را باز  9- سوکت فشنگی دنده عقب )1(و پیچ اتصال بدنه روی 

کنید. گیربکس را جدا کابل تعویض دنده به مکانیزم روی  10- خارها و اشپیل های اتصال 

11- بازکردن سنسور دور موتور)موقعیت میل لنگ(

کنید. ج  کرده و سنسور)2(را خار الف( پیچ نگهدارنده سنسور دور موتور)1(را باز 

کنید. )فلش( کالچ را باز  12- لوله پمپ 

کنید. 13- موتور رابا استفاده از ابزار نگهدارنده موتور،ثابت 

کنید. 14- دسته موتور چپ را باز 

کنید. 15- استارت را باز 
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مکانیزم تعویض دنده 

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کننده ها را خاموش  کلیه مصرف   -۱

کنید. کابل منفی باتری را جدا  -2

کنید. کنسول وسط را باز   -3

کنید. 4- مکانیزم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل های تنظیم دنده به مکانیزم )فلش( را آزاد  الف( اشپیل های اتصال 

بستن 

مراحل بستن  عکس مراحل بازکردن مکانیزم می باشد.

کنید. کابل ها)فلش(روی مکانیزم تعویض دنده را آزاد  کننده  ب( خارهای ثابت 

کنید. کرده و مکانیزم را جدا پ(4عدد پیچ مکانیزم تعویض دنده را باز 

)23±2N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 
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کردن  دمونتاژ 

1- بازکردن درپوش سنسور سرعت 

کنید. الف( پیچ درپوش سنسور سرعت)فلش(و درپوش )1( را باز 

2- بازکردن سنسور سرعت 

کنید. ج  کرده و سنسور)1( را خار الف( پیچ سنسور سرعت)فلش( را باز 

3- بازکردن فشنگی دنده عقب 

کنید. گیربکس باز  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را از روی 

گیربکس  4- بازکردن مکانیزم تعویض دنده روی 

کنید. گیربکس)فلش(را باز  الف( پیچ های اتصال مکانیزم به 
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گیربکس کردن  17- باز 

الف( پیچ های اتصال باالیی گیربکس به موتور را باز کنید)فلش(.

)60±5N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 

کنید. گیربکس را بوسیله ابزار نگهدارنده مخصوص،مهار  ب( 

کنید. گردگیرهای فلزی)فلش( را باز  گیربکس به موتور و  پ( پیچ های اتصال پایینی 

)50±5N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 

از  تا  را بکشید  گیربکس  و  کنید  راباز  موتور  به  گیربکس  اتصال  کناری  پیچ های  ت( 

موتور جدا شود.

)60±5N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 
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کردن  دمونتاژ 

1- بازکردن درپوش سنسور سرعت 

کنید. الف( پیچ درپوش سنسور سرعت)فلش(و درپوش )1( را باز 

2- بازکردن سنسور سرعت 

کنید. ج  کرده و سنسور)1( را خار الف( پیچ سنسور سرعت)فلش( را باز 

3- بازکردن فشنگی دنده عقب 

کنید. گیربکس باز  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را از روی 

گیربکس  4- بازکردن مکانیزم تعویض دنده روی 

کنید. گیربکس)فلش(را باز  الف( پیچ های اتصال مکانیزم به 
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گیربکس کردن  17- باز 

الف( پیچ های اتصال باالیی گیربکس به موتور را باز کنید)فلش(.

)60±5N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 

کنید. گیربکس را بوسیله ابزار نگهدارنده مخصوص،مهار  ب( 

کنید. گردگیرهای فلزی)فلش( را باز  گیربکس به موتور و  پ( پیچ های اتصال پایینی 

)50±5N.m :کردن پیچ )گشتاور  سفت 

از  تا  را بکشید  گیربکس  و  کنید  راباز  موتور  به  گیربکس  اتصال  کناری  پیچ های  ت( 

موتور جدا شود.

)60±5N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 
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کنید. ج  گیربکس را خار کنید و پوسته  گیربکس رااز هم جدا کالچ و  پ( پوسته 

توجه :

از هم سخت است،ابتدا با چکش الستیکی در جهت  گیربکس  کردن پوسته های  گرجدا ا

کالچ جدا  گیربکس ضربه بزنید تا از پوسته  عمود و بطور یکنواخت روی لبه های پوسته 

شود.

7- بازکردن ماهک دنده عقب

ج  کنید و ماهک)1(را خار باز  را  الف( پیچهای نگهدارنده ماهک دنده عقب )فلش( 

کنید.

8- بازکردن شفت و دنده هرزگرد عقب

کنید. کالچ جدا  الف( شفت)1(و دنده هرزگرد عقب)2(را از روی پوسته 

کردن واشر عقب شفت ورودی ج  9- خار

کنید. ج  الف( واشرتنظیم عقب شفت ورودی)1(را خار
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کنید. گیربکس جدا  ب( مکانیزم را از 

توجه :

به مکانیزم  کمی سخت است،با چکش الستیکی در جهت عمود  کردن مکانیزم  گر جدا  ا

گیربکس جدا شود. ضربه بزنید تا از 

کردن پیچ موقعیت شفت دنده هرزگرد عقب  5- باز 

کنید. گیربکس باز  کننده شفت دنده هرزگرد عقب را از روی  الف( پیچ موقعیت و ثابت 

)فلش(

گیربکس کردن پوسته  6- باز 

کنید)فلش(. گیربکس را باز  کالچ به مجموعه  الف( پیچ های اتصال پوسته 

کنید.)فلش( گیربکس باز  گیربکس را از مجموعه  ب( پیچ های پوسته 
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کنید. ج  گیربکس را خار کنید و پوسته  گیربکس رااز هم جدا کالچ و  پ( پوسته 

توجه :

از هم سخت است،ابتدا با چکش الستیکی در جهت  گیربکس  کردن پوسته های  گرجدا ا

کالچ جدا  گیربکس ضربه بزنید تا از پوسته  عمود و بطور یکنواخت روی لبه های پوسته 

شود.

7- بازکردن ماهک دنده عقب

ج  کنید و ماهک)1(را خار باز  را  الف( پیچهای نگهدارنده ماهک دنده عقب )فلش( 

کنید.

8- بازکردن شفت و دنده هرزگرد عقب

کنید. کالچ جدا  الف( شفت)1(و دنده هرزگرد عقب)2(را از روی پوسته 

کردن واشر عقب شفت ورودی ج  9- خار

کنید. ج  الف( واشرتنظیم عقب شفت ورودی)1(را خار
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کنید. گیربکس جدا  ب( مکانیزم را از 

توجه :

به مکانیزم  کمی سخت است،با چکش الستیکی در جهت عمود  کردن مکانیزم  گر جدا  ا

گیربکس جدا شود. ضربه بزنید تا از 

کردن پیچ موقعیت شفت دنده هرزگرد عقب  5- باز 

کنید. گیربکس باز  کننده شفت دنده هرزگرد عقب را از روی  الف( پیچ موقعیت و ثابت 

)فلش(

گیربکس کردن پوسته  6- باز 

کنید)فلش(. گیربکس را باز  کالچ به مجموعه  الف( پیچ های اتصال پوسته 

کنید.)فلش( گیربکس باز  گیربکس را از مجموعه  ب( پیچ های پوسته 
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کنید. 12- مجموعه ماهک ها)1(را از شفت ورودی و خروجی)2( آزاد 

کردن مجموعه دبفرانسیل  ج  13- خار

کالچ بیرون آورید. الف( مجموعه دیفرانسیل)1(را از پوسته 

کردن  مونتاژ 

ج کردن شفت ورودی از پوسته کالچ،هزار خاری آن به کاسه نمد صدمه نزند.	  مراقب باشید هنگام خار

ج کردن شفت خروجی از برخورد رولبرینگ با دنده های کرانویل جلوگیری کنید و مراقب باشید رولبرینگ آسیب نبیند.	  هنگام خار

  توجه

1- نصب مجموعه دیفرانسیل 

کنید ومجموعه   گیربکس روانکاوی  الف( قسمت های متحرک دیفرانسیل را با روغن 

کنید. کالچ نصب  دیفرانسیل)1(را طبق فلش شکل روی پوسته 
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کنید. ج  کالچ خار 10- آهنربا)1(را از پوسته 

کردن مجموعه شفت ورودی و خروجی، میل ماهک و ماهک ها ج  11- خار

الف(  مجموعه شفت ورودی و خروجی، ماهک ها و میل ماهک ها)1(را از پوسته کالچ 

کنید. ج  خار

توجه :

کنید. کردن،آنها را به آرامی تکان دهید و از پوسته جدا ج  هنگام خار

ج کردن شفت ورودی از پوسته کالچ،هزار خاری آن به کاسه نمد صدمه نزند.	  مراقب باشید هنگام خار

ج کردن شفت خروجی، از برخورد رولبرینگ با دنده های کرانویل جلوگیری کنید و مراقب باشید رولبرینگ آسیب نبیند.	  هنگام خار

  توجه
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کنید. 12- مجموعه ماهک ها)1(را از شفت ورودی و خروجی)2( آزاد 

کردن مجموعه دبفرانسیل  ج  13- خار

کالچ بیرون آورید. الف( مجموعه دیفرانسیل)1(را از پوسته 

کردن  مونتاژ 

ج کردن شفت ورودی از پوسته کالچ،هزار خاری آن به کاسه نمد صدمه نزند.	  مراقب باشید هنگام خار

ج کردن شفت خروجی از برخورد رولبرینگ با دنده های کرانویل جلوگیری کنید و مراقب باشید رولبرینگ آسیب نبیند.	  هنگام خار

  توجه

1- نصب مجموعه دیفرانسیل 

کنید ومجموعه   گیربکس روانکاوی  الف( قسمت های متحرک دیفرانسیل را با روغن 

کنید. کالچ نصب  دیفرانسیل)1(را طبق فلش شکل روی پوسته 
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کنید. ج  کالچ خار 10- آهنربا)1(را از پوسته 

کردن مجموعه شفت ورودی و خروجی، میل ماهک و ماهک ها ج  11- خار

الف(  مجموعه شفت ورودی و خروجی، ماهک ها و میل ماهک ها)1(را از پوسته کالچ 

کنید. ج  خار

توجه :

کنید. کردن،آنها را به آرامی تکان دهید و از پوسته جدا ج  هنگام خار

ج کردن شفت ورودی از پوسته کالچ،هزار خاری آن به کاسه نمد صدمه نزند.	  مراقب باشید هنگام خار

ج کردن شفت خروجی، از برخورد رولبرینگ با دنده های کرانویل جلوگیری کنید و مراقب باشید رولبرینگ آسیب نبیند.	  هنگام خار

  توجه
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سفت  آن)فلش(را  پیچهای  و  کرده  نصب  کالچ  پوسته  روی  عقب)1(را  دنده  ماهک   -5

کنید.

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

فلش)شکل(قرار  جهت  با  مطابق  کالچ  پوسته  داخل  ها)1(را  پلیسه  جذب  آهنربای   -7

دهید.

6- نصب واشر تنظیم شفت ورودی 

کنید و واشر)1(را  گیربکس چرب  با روغن  را  الف( واشر تنظیم خالصی شفت ورودی 

کنید.               روی بلبرینگ عقب شفت ورودی نصب 

هنگام قراردادن واشر روی بلبرینگ عقب شفت ورودی،لبه های واشر با لبه بلبرینگ کامال باید مماس و یکنواخت باشد.	 

  توجه
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2- نصب مجموعه ماهک ها

الف( مجموعه ماهک و میل ماهک ها)1( را روی شفت ورودی و خروجی)2( نصب 

کنید.

گیربکس قرار دهید. 3- مجموعه شفت ورودی،شفت خروجی و ماهک ها روی 

کنید و مجموعه شفت  گیربکس روانکاوی  الف( هریک از قطعات متحرک را با روغن 

کالچ  پوسته  داخل  همزمان  بطور  و  باهم  را  ها)1(  ماهک  و  خروجی  ورودی،شفت 

)مطابق جهت فلش شکل(قرار دهید.

4- نصب شفت و دنده هرزگرد عقب

کرده و شفت)1( را به همراه  گیربکس روانکاوی  الف( شفت و دنده هرزگرد را با روغن 

کنید. کالچ نصب  دنده هرزگرد عقب)2( روی پوسته 

هنگام نصب مراقب باشید هزارخاری شفت ورودی به کاسه نمد جلو آسیب وارد نکند.	 

  توجه
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سفت  آن)فلش(را  پیچهای  و  کرده  نصب  کالچ  پوسته  روی  عقب)1(را  دنده  ماهک   -5

کنید.

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

فلش)شکل(قرار  جهت  با  مطابق  کالچ  پوسته  داخل  ها)1(را  پلیسه  جذب  آهنربای   -7

دهید.

6- نصب واشر تنظیم شفت ورودی 

کنید و واشر)1(را  گیربکس چرب  با روغن  را  الف( واشر تنظیم خالصی شفت ورودی 

کنید.               روی بلبرینگ عقب شفت ورودی نصب 

هنگام قراردادن واشر روی بلبرینگ عقب شفت ورودی،لبه های واشر با لبه بلبرینگ کامال باید مماس و یکنواخت باشد.	 

  توجه
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2- نصب مجموعه ماهک ها

الف( مجموعه ماهک و میل ماهک ها)1( را روی شفت ورودی و خروجی)2( نصب 

کنید.

گیربکس قرار دهید. 3- مجموعه شفت ورودی،شفت خروجی و ماهک ها روی 

کنید و مجموعه شفت  گیربکس روانکاوی  الف( هریک از قطعات متحرک را با روغن 

کالچ  پوسته  داخل  همزمان  بطور  و  باهم  را  ها)1(  ماهک  و  خروجی  ورودی،شفت 

)مطابق جهت فلش شکل(قرار دهید.

4- نصب شفت و دنده هرزگرد عقب

کرده و شفت)1( را به همراه  گیربکس روانکاوی  الف( شفت و دنده هرزگرد را با روغن 

کنید. کالچ نصب  دنده هرزگرد عقب)2( روی پوسته 

هنگام نصب مراقب باشید هزارخاری شفت ورودی به کاسه نمد جلو آسیب وارد نکند.	 

  توجه
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10- نصب مکانیزم تعویض دنده 

کنید. گیربکس نصب  گیربکس)1(را روی پوسته  الف( مکانیزم تعویض دنده روی 

کنید. ب( پیچ های مکانیزم)فلش( را سفت 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

11- بستن فشنگی دنده عقب 

توجه :

کنید. روی رزوه های فشنگی را با چسب آببندی 

گیربکس ببندید.  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را روی پوسته 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

سطوح تماس مکانیزم با پوسته گیربکس را تمیز کرده و روی سطوح رابا چسب بطور یکنواخت و همگن آببندی کنید.	 

  توجه
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گیربکس  کردن پوسته  8- نصب 

کالچ قرار دهید. گیربکس را روی پوسته  الف( پوسته 

کنید. ب( پیچهای اتصال پوسته ها)فلش( را سفت 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

کنید.  کالچ را ببندید و سفت  پ( پیچ های پوسته 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

گیربکس ببندید. گردعقب)فلش(راروی پوسته  9-پیچ موقعیت شفت دنده هرز 

)40±4N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

ک کنید.	  باقیمانده چسب آببندی قبلی را  از روی سطح پوسته کالچ و گیربکس پا

از عدم وجود چربی و روغن روی سطوح تماس پوسته هامطمئن شوید و چسب آببندی را بطور یکنواخت روی سطح تماس پوسته بمالید.	 

  توجه
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10- نصب مکانیزم تعویض دنده 

کنید. گیربکس نصب  گیربکس)1(را روی پوسته  الف( مکانیزم تعویض دنده روی 

کنید. ب( پیچ های مکانیزم)فلش( را سفت 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

11- بستن فشنگی دنده عقب 

توجه :

کنید. روی رزوه های فشنگی را با چسب آببندی 

گیربکس ببندید.  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را روی پوسته 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

سطوح تماس مکانیزم با پوسته گیربکس را تمیز کرده و روی سطوح رابا چسب بطور یکنواخت و همگن آببندی کنید.	 

  توجه
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گیربکس  کردن پوسته  8- نصب 

کالچ قرار دهید. گیربکس را روی پوسته  الف( پوسته 

کنید. ب( پیچهای اتصال پوسته ها)فلش( را سفت 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

کنید.  کالچ را ببندید و سفت  پ( پیچ های پوسته 

)25±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

گیربکس ببندید. گردعقب)فلش(راروی پوسته  9-پیچ موقعیت شفت دنده هرز 

)40±4N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

ک کنید.	  باقیمانده چسب آببندی قبلی را  از روی سطح پوسته کالچ و گیربکس پا

از عدم وجود چربی و روغن روی سطوح تماس پوسته هامطمئن شوید و چسب آببندی را بطور یکنواخت روی سطح تماس پوسته بمالید.	 

  توجه
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کالچ قرار دهید. 3- مجموعه دیفرانسیل را داخل پوسته 

کنید)1(. کنس بیرونی بلبرینگ عقب دیفرانسیل را جدا  -4

کنید)فلش(. کنس بیرونی بلبرینگ عقب دیفرانسیل راروی بلبرینگ نصب   -5

کنید. کش مخصوص را روی سطح بلبرینگ دیفرانسیل مماس  6- خط 

توصیه میشود جنس کنس بیرونی بلبرینگ جلو و عقب دیفرانسیل کاماًل مشابه و مربوط به یک شرکت سازنده باشد.	 

  توجه
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12- نصب سنسور سرعت 

کنید. کرده و پیچ آن)فلش( را سفت  الف( سنسور سرعت)1(را نصب 

13- نصب درپوش سنسور سرعت 

کنید. کرده و پیچ آن)فلش( را سفت  الف( درپوش سنسور سرعت)1(را نصب 

کنید. کالچ را باز  2- قطعات داخل پوسته 

تنظیمات 

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل

کنید. ج  گیربکس خار 1- مجموعه دیفرانسیل را از داخل 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

673

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

کالچ قرار دهید. 3- مجموعه دیفرانسیل را داخل پوسته 

کنید)1(. کنس بیرونی بلبرینگ عقب دیفرانسیل را جدا  -4

کنید)فلش(. کنس بیرونی بلبرینگ عقب دیفرانسیل راروی بلبرینگ نصب   -5

کنید. کش مخصوص را روی سطح بلبرینگ دیفرانسیل مماس  6- خط 

توصیه میشود جنس کنس بیرونی بلبرینگ جلو و عقب دیفرانسیل کاماًل مشابه و مربوط به یک شرکت سازنده باشد.	 

  توجه
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12- نصب سنسور سرعت 

کنید. کرده و پیچ آن)فلش( را سفت  الف( سنسور سرعت)1(را نصب 

13- نصب درپوش سنسور سرعت 

کنید. کرده و پیچ آن)فلش( را سفت  الف( درپوش سنسور سرعت)1(را نصب 

کنید. کالچ را باز  2- قطعات داخل پوسته 

تنظیمات 

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل

کنید. ج  گیربکس خار 1- مجموعه دیفرانسیل را از داخل 
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11- ضخامت واشر تنظیم بلبرینگ عقب دیفرانسیل باید

ع واشر راهم طبق  کنید. نو گفته شده انتخاب  باشد.بنابراین ضخامت واشر را طبق رابطه 

ضخامت آن انتخاب نمایید.

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت ورودی :

کالچ قرار دهید. 1- مجموعه شفت ورودی و خروجی را روی پوسته 

کنید. کش را روی بلبرینگ عقب شفت ورودی مماس  2- خط 

کالچ تا انتهای سطح بلبرینگ عقب شفت  کولیس فاصله سطح پوسته  از  3- با استفاده 

)c ورودی را اندازه بگیرید. )فاصله

)B-A(+)0.05 ˜ 0/166)

Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–33

17

11.Thickness of differential rear bearing adjusting washer 
should be (B - A) + (0.05 ~ 0.166) mm. Select thickness 
of differential rear bearing adjusting washer according to 
calculated measurement value. Select adjusting washer 
type according to thickness.

Input Shaft Rear Bearing Adjusting Washer Selection

1. Take out assembled input shaft assembly and output 
shaft assembly.

2. Place a measuring tool onto end surface of input shaft 
rear bearing outer race.

3. Using a depth gauge, measure distance C between rear 
end surface of input shaft rear bearing outer race and 
rear end surface of clutch.

(B－A)+(0.05~0.166)

RM1A171320

RM1A171330

RM1A171340

RM1A171350

C
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کالچ تا انتهای بلبرینگ دیفرانسیل)فاصله  کولیس،فاصله سطح پوسته  7- با استفاده از 

A(را اندازه بگیرید. 

کار قرار دهید. گیربکس را برای بررسی روی میز  8- پوسته 

کالچ قرار دهید. گیربکس با پوسته  کش را روی سطح تماس پوسته  9- خط 

10- فاصله سطح داخلی نشیمنگاه بلبرینگ عقب دیفرانسیل تا سطح پوسته)فاصله B( را 

کولیس اندازه بگیرید. توسط 

به سطح تماس پوسته های کالچ و گیربکس ضربه نزنید.	 

  توجه
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11- ضخامت واشر تنظیم بلبرینگ عقب دیفرانسیل باید

ع واشر راهم طبق  کنید. نو گفته شده انتخاب  باشد.بنابراین ضخامت واشر را طبق رابطه 

ضخامت آن انتخاب نمایید.

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت ورودی :

کالچ قرار دهید. 1- مجموعه شفت ورودی و خروجی را روی پوسته 

کنید. کش را روی بلبرینگ عقب شفت ورودی مماس  2- خط 

کالچ تا انتهای سطح بلبرینگ عقب شفت  کولیس فاصله سطح پوسته  از  3- با استفاده 

)c ورودی را اندازه بگیرید. )فاصله

)B-A(+)0.05 ˜ 0/166)

Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–33

17

11.Thickness of differential rear bearing adjusting washer 
should be (B - A) + (0.05 ~ 0.166) mm. Select thickness 
of differential rear bearing adjusting washer according to 
calculated measurement value. Select adjusting washer 
type according to thickness.

Input Shaft Rear Bearing Adjusting Washer Selection

1. Take out assembled input shaft assembly and output 
shaft assembly.

2. Place a measuring tool onto end surface of input shaft 
rear bearing outer race.

3. Using a depth gauge, measure distance C between rear 
end surface of input shaft rear bearing outer race and 
rear end surface of clutch.

(B－A)+(0.05~0.166)

RM1A171320

RM1A171330

RM1A171340

RM1A171350

C
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کالچ تا انتهای بلبرینگ دیفرانسیل)فاصله  کولیس،فاصله سطح پوسته  7- با استفاده از 

A(را اندازه بگیرید. 

کار قرار دهید. گیربکس را برای بررسی روی میز  8- پوسته 

کالچ قرار دهید. گیربکس با پوسته  کش را روی سطح تماس پوسته  9- خط 

10- فاصله سطح داخلی نشیمنگاه بلبرینگ عقب دیفرانسیل تا سطح پوسته)فاصله B( را 

کولیس اندازه بگیرید. توسط 

به سطح تماس پوسته های کالچ و گیربکس ضربه نزنید.	 

  توجه
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2- کنس بلبرینگ عقب شفت ورودی)1( را روی بلبرینگ قرار دهید.

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی :

کالچ قرار دهید. 1- شفت خروجی را روی پوسته 

کنس بلبرینگ عقب شفت خروجی قرار دهید. کش را روی  3- خط 

توصیه میشود کنس بلبرینگ های جلو و عقب شفت خروجی مربوط به یک سازنده و با جنس مشابه باشند.	 

هرگز به سطح تماس پوسته کالچ و گیربکس ضربه نزنید.	 

مطمئن شوید که تلرانس)مماس بودن( خط کش با سطح بلبرینگ و  پوسته کمتر از ۰.۰۳ باشد.	 

  توجه

  توجه
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کار قرار دهید. گیربکس را روی میز  4- پوسته 

کالچ قرار دهید. گیربکس با پوسته  کش راروی سطح تماس پوسته  ۵-خط 

کنس بلبرینگ عقب شفت ورودی تا سطح پوسته  کولیس فاصله سطح  6-  بااستفاده از 

)Dگیربکس را اندازه بگیرید. )فاصله

 )D-C(-)۰.۰۱˜۰.۰۸(mmباید ورودی  شفت  عقب  بلبرینگ  تنظیم  واشر  ضخامت   -۷

را  صحیح  سایز  و  محاسبه  رابطه  از  را  ورودی  شفت  عقب  تنظیم  واشر  باشد.ضخامت 

انتخاب نمایید.

کمتــر  	  کــش بــا ســطح بلبرینــگ و  پوســته  کــه تلرانــس مــوازی بــودن خــط  گیربکــس ضربــه نزنید.مطمئــن شــوید  کالچ و  هرگــز بــه ســطح تمــاس پوســته 

از ۰.۰۳ باشــد.

  توجه
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2- کنس بلبرینگ عقب شفت ورودی)1( را روی بلبرینگ قرار دهید.

انتخاب واشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی :

کالچ قرار دهید. 1- شفت خروجی را روی پوسته 

کنس بلبرینگ عقب شفت خروجی قرار دهید. کش را روی  3- خط 

توصیه میشود کنس بلبرینگ های جلو و عقب شفت خروجی مربوط به یک سازنده و با جنس مشابه باشند.	 

هرگز به سطح تماس پوسته کالچ و گیربکس ضربه نزنید.	 

مطمئن شوید که تلرانس)مماس بودن( خط کش با سطح بلبرینگ و  پوسته کمتر از ۰.۰۳ باشد.	 

  توجه

  توجه
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کار قرار دهید. گیربکس را روی میز  4- پوسته 

کالچ قرار دهید. گیربکس با پوسته  کش راروی سطح تماس پوسته  ۵-خط 

کنس بلبرینگ عقب شفت ورودی تا سطح پوسته  کولیس فاصله سطح  6-  بااستفاده از 

)Dگیربکس را اندازه بگیرید. )فاصله

 )D-C(-)۰.۰۱˜۰.۰۸(mmباید ورودی  شفت  عقب  بلبرینگ  تنظیم  واشر  ضخامت   -۷

را  صحیح  سایز  و  محاسبه  رابطه  از  را  ورودی  شفت  عقب  تنظیم  واشر  باشد.ضخامت 

انتخاب نمایید.

کمتــر  	  کــش بــا ســطح بلبرینــگ و  پوســته  کــه تلرانــس مــوازی بــودن خــط  گیربکــس ضربــه نزنید.مطمئــن شــوید  کالچ و  هرگــز بــه ســطح تمــاس پوســته 

از ۰.۰۳ باشــد.

  توجه
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)F-E( +) 0.05-0.15( ضخامت واشرتنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی بایدطبق رابطه

ع انتخاب شود.نو

کنید. واشر را بر اساس ضخامت آن انتخاب 

قطعه مصرفی

گیربکس قطعات قابل تعویض 

QR525MHJ

گیربکس پوسته 
کاسه نمد دیفرانسیل)عقب(

واشرپیچ تخلیه و سرریز

پوسته  داخل  دنده  تعویض  یاتاقان)بلبرینگ(مکانیزم 
گیربکس

کالچ کاسه نمد شفت ورودیپوسته 

کاسه نمد دیفرانسیل)جلو(

رینگ)خار(فنری جلوی شفت ورودیمجموعه شفت ورودی

رینگ)خار(فنری عقب شفت ورودی

رینگ)خار(فنری جلوی شفت خروجیمجموعه شفت خروجی

رینگ)خار(فنری عقب شفت خروجی

مجموعه ماهک ها
پین ماهک 1و2

پین ماهک 3و4

پین ماهک 5 و دنده عقب

مکانیزم تعویض دنده
پین قابل انعطاف شفت تعویض دنده

پین)ساچمه(فشنگی دنده عقب 

کاسه نمد شفت مکانیزم تعویض دنده

یاتاقان)بلبرینگ(شفت مکانیزم تعویض دنده 

واشر پیچ دنده هرزگردسایر

QR525MHJگیربکس قطعات قابل تعویض 
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شفت  عقب  بلبرینگ  سطح  لبه  تا  کالچ  پوسته  ازسطح  فاصله  کولیس  از  بااستفاده   -4

خروجی)فاصلهE(را اندازه بگیرید.

کار قرار دهید. گیربکس را روی میز  5- پوسته 

گیربکس قرار دهید. کش راروی سطح پوسته  6- خط 

کولیس فاصله از سطح نشیمنگاه)کنس( بلبرینگ عقب شفت خروجی تا  7- با استفاده از 

گیربکس)فاصلهF( را اندازه بگیرید. لبه سطح پوسته 
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)F-E( +) 0.05-0.15( ضخامت واشرتنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی بایدطبق رابطه

ع انتخاب شود.نو

کنید. واشر را بر اساس ضخامت آن انتخاب 

قطعه مصرفی

گیربکس قطعات قابل تعویض 

QR525MHJ

گیربکس پوسته 
کاسه نمد دیفرانسیل)عقب(

واشرپیچ تخلیه و سرریز

پوسته  داخل  دنده  تعویض  یاتاقان)بلبرینگ(مکانیزم 
گیربکس

کالچ کاسه نمد شفت ورودیپوسته 

کاسه نمد دیفرانسیل)جلو(

رینگ)خار(فنری جلوی شفت ورودیمجموعه شفت ورودی

رینگ)خار(فنری عقب شفت ورودی

رینگ)خار(فنری جلوی شفت خروجیمجموعه شفت خروجی

رینگ)خار(فنری عقب شفت خروجی

مجموعه ماهک ها
پین ماهک 1و2

پین ماهک 3و4

پین ماهک 5 و دنده عقب

مکانیزم تعویض دنده
پین قابل انعطاف شفت تعویض دنده

پین)ساچمه(فشنگی دنده عقب 

کاسه نمد شفت مکانیزم تعویض دنده

یاتاقان)بلبرینگ(شفت مکانیزم تعویض دنده 

واشر پیچ دنده هرزگردسایر

QR525MHJگیربکس قطعات قابل تعویض 
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شفت  عقب  بلبرینگ  سطح  لبه  تا  کالچ  پوسته  ازسطح  فاصله  کولیس  از  بااستفاده   -4

خروجی)فاصلهE(را اندازه بگیرید.

کار قرار دهید. گیربکس را روی میز  5- پوسته 

گیربکس قرار دهید. کش راروی سطح پوسته  6- خط 

کولیس فاصله از سطح نشیمنگاه)کنس( بلبرینگ عقب شفت خروجی تا  7- با استفاده از 

گیربکس)فاصلهF( را اندازه بگیرید. لبه سطح پوسته 
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میل ماهک 

کردن دمونتاژ 

کردن میل ماهک دنده ۱ از ماهک 1- باز 

کنید. ج  الف( با استفاده از سنبه)1(،پین)3( میل ماهک ۲-۱ راخار

کردن میل ماهک 3-4 از ماهک 2- جدا 

الف( بااستفاده از سنبه)1(،پین)3( نگهدارنده ماهک روی میل ماهک 3-4)۲( را 

کنید. ج  خار

کردن میل ماهک 5 و عقب از ماهک 3- جدا 

کنید. ج  کرده و ماهک دنده5 وعقب)4(راخار الف( خارفنری)1(را آزاد 

کنید. ج  ب( بااستفاده از سنبه)2(،پین)3(را از میل ماهک)5( خار

بازدید و بررسی :

کنید. کرده و درصورت نیاز تعویض  1- میل ماهک ها راازلحاظ ساییدگی یا معیوب بودن بررسی 

کنید. کرده و درصورت نیاز تعویض  2- ماهک ها راازلحاظ ساییدگی یا معیوب بودن بررسی 

کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ است.

گر آن ها ساییدگی داشتند یا دفرمه شده بودند تعویض کنید.	  هنگام نصب پین ها،ا

  توجه
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بستن :
گیربکس برعکس بازکردن است. مراحل بستن 

توجه :
کنید و سطح واسکازین را بررسی نمایید.	  گیربکس، به آن واسکازین اضافه   پس از نصب 

تنظیمات

تنظیم  واشر  به  نیاز 
درصورت تعویض

قطعه

قطعه تعویض شدهواشر تنظیم

مجموعه شفت خروجیواشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 

کنس بیرونی بلبرینگ جلو وعقب شفت خروجی

مجموعه دیفرانسیلواشر تنظیم بلبرینگ )عقب( دیفرانسیل

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 

کنس بیرونی بلبرینگهای دیفرانسیل

مجموعه شفت ورودیواشر تنظیم بلبرینگ )عقب( شفت خروجی

کنس بیرونی بلبرینگهای شفت ورودی

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 
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میل ماهک 

کردن دمونتاژ 

کردن میل ماهک دنده ۱ از ماهک 1- باز 

کنید. ج  الف( با استفاده از سنبه)1(،پین)3( میل ماهک ۲-۱ راخار

کردن میل ماهک 3-4 از ماهک 2- جدا 

الف( بااستفاده از سنبه)1(،پین)3( نگهدارنده ماهک روی میل ماهک 3-4)۲( را 

کنید. ج  خار

کردن میل ماهک 5 و عقب از ماهک 3- جدا 

کنید. ج  کرده و ماهک دنده5 وعقب)4(راخار الف( خارفنری)1(را آزاد 

کنید. ج  ب( بااستفاده از سنبه)2(،پین)3(را از میل ماهک)5( خار

بازدید و بررسی :

کنید. کرده و درصورت نیاز تعویض  1- میل ماهک ها راازلحاظ ساییدگی یا معیوب بودن بررسی 

کنید. کرده و درصورت نیاز تعویض  2- ماهک ها راازلحاظ ساییدگی یا معیوب بودن بررسی 

کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ است.

گر آن ها ساییدگی داشتند یا دفرمه شده بودند تعویض کنید.	  هنگام نصب پین ها،ا

  توجه
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بستن :
گیربکس برعکس بازکردن است. مراحل بستن 

توجه :
کنید و سطح واسکازین را بررسی نمایید.	  گیربکس، به آن واسکازین اضافه   پس از نصب 

تنظیمات

تنظیم  واشر  به  نیاز 
درصورت تعویض

قطعه

قطعه تعویض شدهواشر تنظیم

مجموعه شفت خروجیواشر تنظیم بلبرینگ عقب شفت خروجی

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 

کنس بیرونی بلبرینگ جلو وعقب شفت خروجی

مجموعه دیفرانسیلواشر تنظیم بلبرینگ )عقب( دیفرانسیل

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 

کنس بیرونی بلبرینگهای دیفرانسیل

مجموعه شفت ورودیواشر تنظیم بلبرینگ )عقب( شفت خروجی

کنس بیرونی بلبرینگهای شفت ورودی

گیربکس پوسته 

کالچ پوسته 
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کردن دنده محرک 5 و توپی آن  ج  5- خار

کنید. الف(  توسط ابزار مخصوص)۱(، دنده ۵ محرک را مهار 

ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(،شفت ورودی)2( را تحت فشار قراردهید و دنده)5(

کنید. ج  محرک را به همراه توپی آن)3(خار

کردن رولبرینگ سوزنی دنده۵ 6- جدا

کنید. ج  الف( رولبرینگ سوزنی دنده۵ )1(را از شفت ورودی خار

کردن بوش رولبرینگ سوزنی دنده۵ و دنده4 محرک ج  7- خار

کنید. الف( ابزار مخصوص روی شفت ورودی نصب 
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شفت ورودی 
کردن : دمونتاژ 

کنید. ج  گیربکس خار 1- مجموعه شفت ورودی را از 
کشویی دنده 4-3 کشویی دنده5 و  کردن  2- باز 

کنید. ج  کشویی دنده5 )1( و دنده 3-4 )2( را از شفت ورودی خار الف( 

کنید. کن آزاد  3- خار فنری بلبرینگ عقب شفت ورودی را بوسیله خار باز 

کردن بلبرینگ عقب شفت ورودی 4- جدا

کنید. الف( بلیرینگ )2(را بوسیله ابزار مخصوص )1( مهار 

ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(شفت ورودی)2(را تحت فشار قراردهید تا بلبرینگ)3(

گردد. ج  از آن خار
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کردن دنده محرک 5 و توپی آن  ج  5- خار

کنید. الف(  توسط ابزار مخصوص)۱(، دنده ۵ محرک را مهار 

ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(،شفت ورودی)2( را تحت فشار قراردهید و دنده)5(

کنید. ج  محرک را به همراه توپی آن)3(خار

کردن رولبرینگ سوزنی دنده۵ 6- جدا

کنید. ج  الف( رولبرینگ سوزنی دنده۵ )1(را از شفت ورودی خار

کردن بوش رولبرینگ سوزنی دنده۵ و دنده4 محرک ج  7- خار

کنید. الف( ابزار مخصوص روی شفت ورودی نصب 
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شفت ورودی 
کردن : دمونتاژ 

کنید. ج  گیربکس خار 1- مجموعه شفت ورودی را از 
کشویی دنده 4-3 کشویی دنده5 و  کردن  2- باز 

کنید. ج  کشویی دنده5 )1( و دنده 3-4 )2( را از شفت ورودی خار الف( 

کنید. کن آزاد  3- خار فنری بلبرینگ عقب شفت ورودی را بوسیله خار باز 

کردن بلبرینگ عقب شفت ورودی 4- جدا

کنید. الف( بلیرینگ )2(را بوسیله ابزار مخصوص )1( مهار 

ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(شفت ورودی)2(را تحت فشار قراردهید تا بلبرینگ)3(

گردد. ج  از آن خار
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کنید. پ( به وسیله ابزار مخصوص)1(دنده3 محرک را مهار 

 ت( با اعمال نیروی پرس هیدرولیک)1(به شفت ورودی)2( دنده3 محرک و توپی

کنید. ج  3-4 )3(را ازشفت خار

کنید. ج  10- رولبرینگ سوزنی دنده3 )1(را از شفت ورودی خار

کردن بلبرینگ جلو شفت ورودی 11- جدا 

کنید. الف( بوسیله ابزار مخصوص)1(، بلبرینگ جلو شفت ورودی)۲( را مهار 
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رولبرینگ  بوش  و  قراردهید  فشار  تحت  را  ورودی)2(  پرس)۱(،شفت  بوسیله  ب( 

کنید. ج  سوزنی دنده5 و دنده 4 محرک)3(را از شفت خار

کنید. ج  8- رولبرینگ سوزنی دنده4 )فلش( را از شفت خار

کردن دنده3 محرک و توپی 4-3 ج  9- خار

کنید. الف(  دنده برنجی توپی 3و4 )فلش( را جدا 

کنید. ب( با استفاده از خار بازکن )1( خار فنری)2( را آزاد 
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کنید. پ( به وسیله ابزار مخصوص)1(دنده3 محرک را مهار 

 ت( با اعمال نیروی پرس هیدرولیک)1(به شفت ورودی)2( دنده3 محرک و توپی

کنید. ج  3-4 )3(را ازشفت خار

کنید. ج  10- رولبرینگ سوزنی دنده3 )1(را از شفت ورودی خار

کردن بلبرینگ جلو شفت ورودی 11- جدا 

کنید. الف( بوسیله ابزار مخصوص)1(، بلبرینگ جلو شفت ورودی)۲( را مهار 
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رولبرینگ  بوش  و  قراردهید  فشار  تحت  را  ورودی)2(  پرس)۱(،شفت  بوسیله  ب( 

کنید. ج  سوزنی دنده5 و دنده 4 محرک)3(را از شفت خار

کنید. ج  8- رولبرینگ سوزنی دنده4 )فلش( را از شفت خار

کردن دنده3 محرک و توپی 4-3 ج  9- خار

کنید. الف(  دنده برنجی توپی 3و4 )فلش( را جدا 

کنید. ب( با استفاده از خار بازکن )1( خار فنری)2( را آزاد 
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3- نصب دنده 3 محرک

کنید و آن را روی شفت ورودی نصب  گریس روانکاری  الف( دنده 3 محرک را با روغن 

کنید.

4- نصب برنجی دنده 3

کاری برنجی دنده 3،آن را روی شفت ورودی قرار دهید. الف( پس از روغن 

5- نصب توپی 3و4

الف(  توپی دنده3و4 )1( رابا نیروی پرس)3( روی شفت ورودی قرار دهید.

کنید. ب(به وسیله خار بازکن)۱(، خار فنری)۲( را باز 

هنگام نصب توپی دنده3و4با نیروی پرس،مراقب باشید به دنده3 محرک)2(صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–45

17

3. Install the 3rd drive gear.
a. Apply transmission fluid to 3rd drive gear, and install it 

to input shaft.

4. Install the 3rd synchronizer ring.
a. Apply transmission fluid to 3rd synchronizer ring, and 

install it to input shaft.

5. Install the 3rd-4th synchronizer gear hub.
a. Using a hydraulic press (3), press 3rd-4th 

synchronizer gear hub (1) into input shaft.

b. Using snap spring calipers (1), install snap ring (2).

RM1A170620

RM1A170630

2

3

1

RM1A170640

CAUTION

When pressing in synchronizer gear hub, prevent 3rd drive gear (2) from disengaging.

2

1

RM1A170550

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

686

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

کنید. ج  ب( با اعمال نیروی پرس)1(به شفت ورودی )2( ،بلبرینگ را از شفت خار

2- نصب رولبرینگ سوزنی دنده 3

کرده و آن راروی شفت ورودی نصب  الف( سطح رولبرینگ را با واسکازین روانکاری 

کنید.

کردن : مونتاژ 

1- نصب بلبرینگ جلو شفت ورودی

شفت  هیدرولیک)1(به  پرس  نیروی  اعمال  با  ورودی)3(را  شفت  جلو  بلبرینگ   .a

ورودی)2( جا بزنید.

کــه نیــروی پــرس بــه قســمت داخلــی بلبرینــگ اعمــال  میشــود.در غیــر ایــن 	  هنــگام جــازدن بلبرینــگ جلــو شــفت ورودی،مطمئــن شــوید 

صــورت بــه دلیــل اعمــال نیــروی غیریکنواخــت بــه بلبرینگ،موجــب آســیب دیــدن آن خواهــد شــد.

  توجه
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3- نصب دنده 3 محرک

کنید و آن را روی شفت ورودی نصب  گریس روانکاری  الف( دنده 3 محرک را با روغن 

کنید.

4- نصب برنجی دنده 3

کاری برنجی دنده 3،آن را روی شفت ورودی قرار دهید. الف( پس از روغن 

5- نصب توپی 3و4

الف(  توپی دنده3و4 )1( رابا نیروی پرس)3( روی شفت ورودی قرار دهید.

کنید. ب(به وسیله خار بازکن)۱(، خار فنری)۲( را باز 

هنگام نصب توپی دنده3و4با نیروی پرس،مراقب باشید به دنده3 محرک)2(صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

Chery Automobile Co., Ltd.

17 - QR525MHJ TRANSMISSION

17–45

17

3. Install the 3rd drive gear.
a. Apply transmission fluid to 3rd drive gear, and install it 

to input shaft.

4. Install the 3rd synchronizer ring.
a. Apply transmission fluid to 3rd synchronizer ring, and 

install it to input shaft.

5. Install the 3rd-4th synchronizer gear hub.
a. Using a hydraulic press (3), press 3rd-4th 

synchronizer gear hub (1) into input shaft.

b. Using snap spring calipers (1), install snap ring (2).

RM1A170620

RM1A170630

2

3

1

RM1A170640

CAUTION

When pressing in synchronizer gear hub, prevent 3rd drive gear (2) from disengaging.

2

1

RM1A170550
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کنید. ج  ب( با اعمال نیروی پرس)1(به شفت ورودی )2( ،بلبرینگ را از شفت خار

2- نصب رولبرینگ سوزنی دنده 3

کرده و آن راروی شفت ورودی نصب  الف( سطح رولبرینگ را با واسکازین روانکاری 

کنید.

کردن : مونتاژ 

1- نصب بلبرینگ جلو شفت ورودی

شفت  هیدرولیک)1(به  پرس  نیروی  اعمال  با  ورودی)3(را  شفت  جلو  بلبرینگ   .a

ورودی)2( جا بزنید.

کــه نیــروی پــرس بــه قســمت داخلــی بلبرینــگ اعمــال  میشــود.در غیــر ایــن 	  هنــگام جــازدن بلبرینــگ جلــو شــفت ورودی،مطمئــن شــوید 

صــورت بــه دلیــل اعمــال نیــروی غیریکنواخــت بــه بلبرینگ،موجــب آســیب دیــدن آن خواهــد شــد.

  توجه
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10- نصب رولبرینگ سوزنی دنده ۵

کنید. الف( پس از روغنکاری رولبرینگ1،آن راروی بوش در شفت ورودی نصب 

11- جا زدن دنده ۵ محرک و رینگ برنجی ۵

شفت  روی  ترتیب  به  را  برنجی۵)2(،آنها  رینگ  )1(و  دنده۵  روانکاری  از  پس  ب( 

ورودی قرار دهید.

12- نصب توپی دنده ۵

الف( برنجی دنده۵ )2( و توپی)1( را با نیروی پرس هیدرولیک)۳( روی شفت ورودی 

جا بزنید.

هنگام جازدن توپی دنده۵ با نیروی پرس،مراقب باشید به دنده۵ صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه
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۶-نصب برنجی دنده۴

کنید. دنده برنجی را پس از روغنکاری روی شفت ورودی نصب 

7- نصب رولبرینگ سوزنی دنده 4

کنید. الف( پس از روغنکاری رولبرینگ ،آن را روی شفت ورودی نصب 

8- نصب دنده 4 محرک

را روی شفت ورودی  آن  و  کرده  روانکاری  گیربکس  روغن  با  را  الف( دنده 4 محرک 

کنید. نصب 

9- جا زدن بوش رولبرینگ سوزنی دنده ۵

نیروی پرس)1(روی شفت ورودی جا  با  را  رولبرینگ سوزنی دنده ۵ )2(  الف( بوش 

بزنید.
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10- نصب رولبرینگ سوزنی دنده ۵

کنید. الف( پس از روغنکاری رولبرینگ1،آن راروی بوش در شفت ورودی نصب 

11- جا زدن دنده ۵ محرک و رینگ برنجی ۵

شفت  روی  ترتیب  به  را  برنجی۵)2(،آنها  رینگ  )1(و  دنده۵  روانکاری  از  پس  ب( 

ورودی قرار دهید.

12- نصب توپی دنده ۵

الف( برنجی دنده۵ )2( و توپی)1( را با نیروی پرس هیدرولیک)۳( روی شفت ورودی 

جا بزنید.

هنگام جازدن توپی دنده۵ با نیروی پرس،مراقب باشید به دنده۵ صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه
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۶-نصب برنجی دنده۴

کنید. دنده برنجی را پس از روغنکاری روی شفت ورودی نصب 

7- نصب رولبرینگ سوزنی دنده 4

کنید. الف( پس از روغنکاری رولبرینگ ،آن را روی شفت ورودی نصب 

8- نصب دنده 4 محرک

را روی شفت ورودی  آن  و  کرده  روانکاری  گیربکس  روغن  با  را  الف( دنده 4 محرک 

کنید. نصب 

9- جا زدن بوش رولبرینگ سوزنی دنده ۵

نیروی پرس)1(روی شفت ورودی جا  با  را  رولبرینگ سوزنی دنده ۵ )2(  الف( بوش 

بزنید.
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بازدید و بررسی 

1- بوسیله فیلر،خالصی بین دنده3محرک و برنجی را اندازه بگیرید.

)1.35 mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.۱- 1.۶ mm : محدوده مجاز(

2- خالصی دنده4محرک و دنده برنجی را با فیلر اندازه بگیرید.

)1.۳۵  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.۱- 1.۶ mm : محدوده مجاز(

کنید. 3- خالصی دنده2و دنده 3محرک را با فیلر بررسی 

)۰.۶۵  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)۰.۴۵- ۰.۸۵ mm : محدوده مجاز(
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13- جا زدن بلبرینگ عقب شفت ورودی

الف( بلبرینگ ته شفت ورودی )3(را با نیروی پرس)1(روی شفت ورودی جا بزنید.

کشویی۵ کشویی 3و4 و  14- نصب 

گیربکس، روی شفت  کشویی 3و4 )2( را پس از روانکاری با روغن  کشویی۵ )1( و   .a

ورودی جا بزنید.

15- جا زدن خار فنری بلبرینگ عقب شفت ورودی

کن، خار فنری بلبرینگ ته شفت ورودی را جا بزنید الف(  بوسیله خار جمع 

کنید.	  کامل دنده ها در شفت ورودی،آنها را از لحاظ چرخش نرم و راحت بررسی  پس از قراردادن 

گیرنداشتن  یا لقی بیش از حد مجاز مطمئن شوید.	  کرده و از  کشویی،دنده برنجی و توپی را بررسی  درگیری دنده ها با مجموعه 

  توجه
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بازدید و بررسی 

1- بوسیله فیلر،خالصی بین دنده3محرک و برنجی را اندازه بگیرید.

)1.35 mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.۱- 1.۶ mm : محدوده مجاز(

2- خالصی دنده4محرک و دنده برنجی را با فیلر اندازه بگیرید.

)1.۳۵  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.۱- 1.۶ mm : محدوده مجاز(

کنید. 3- خالصی دنده2و دنده 3محرک را با فیلر بررسی 

)۰.۶۵  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)۰.۴۵- ۰.۸۵ mm : محدوده مجاز(
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13- جا زدن بلبرینگ عقب شفت ورودی

الف( بلبرینگ ته شفت ورودی )3(را با نیروی پرس)1(روی شفت ورودی جا بزنید.

کشویی۵ کشویی 3و4 و  14- نصب 

گیربکس، روی شفت  کشویی 3و4 )2( را پس از روانکاری با روغن  کشویی۵ )1( و   .a

ورودی جا بزنید.

15- جا زدن خار فنری بلبرینگ عقب شفت ورودی

کن، خار فنری بلبرینگ ته شفت ورودی را جا بزنید الف(  بوسیله خار جمع 

کنید.	  کامل دنده ها در شفت ورودی،آنها را از لحاظ چرخش نرم و راحت بررسی  پس از قراردادن 

گیرنداشتن  یا لقی بیش از حد مجاز مطمئن شوید.	  کرده و از  کشویی،دنده برنجی و توپی را بررسی  درگیری دنده ها با مجموعه 

  توجه
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پ( با اعمال نیروی پرس)1(به شفت ورودی)2(،دنده های 4و5 متحرک رااز شفت 

کنید. ج  خار

کردن بوش فلزی ج  ۴(خار

کنید. ج  بوش فلزی)۱(را از شفت ورودی خار

کردن دنده های 2و3 متحرک 5- جدا

کنید. الف(به وسیله ابزار مخصوص)۱( دنده ۲ متحرک)۲( را مهار 

۲و۳  دنده های  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  خروجی)۲(  شفت  پرس)۱(  بوسیله  ب( 

کنید. ج  متحرک)۳( را از شفت خار
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شفت خروجی 

کردن دمونتاژ 

کنید. ج  گیربکس خار 1- شفت خروجی را از 

کردن بلبرینگ عقب شفت خروجی 2- جدا

کنید. الف( بلیرینگ )2(را بوسیله ابزار مخصوص )1( مهار 

با نیروی  ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(شفت خروجی)2(را تحت فشار قراردهید و 

کنید. ج  پرس،بلبرینگ)3(را از شفت خار

کردن دنده های4و5 متحرک ج  3- خار

کنید. الف( بوسیله خار بازکن، خار فنری)1( را آزاد 

کنید. ب( بوسیله ابزار مخصوص)1(،دنده های 4و5 )2(را مهار 
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پ( با اعمال نیروی پرس)1(به شفت ورودی)2(،دنده های 4و5 متحرک رااز شفت 

کنید. ج  خار

کردن بوش فلزی ج  ۴(خار

کنید. ج  بوش فلزی)۱(را از شفت ورودی خار

کردن دنده های 2و3 متحرک 5- جدا

کنید. الف(به وسیله ابزار مخصوص)۱( دنده ۲ متحرک)۲( را مهار 

۲و۳  دنده های  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  خروجی)۲(  شفت  پرس)۱(  بوسیله  ب( 

کنید. ج  متحرک)۳( را از شفت خار
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شفت خروجی 

کردن دمونتاژ 

کنید. ج  گیربکس خار 1- شفت خروجی را از 

کردن بلبرینگ عقب شفت خروجی 2- جدا

کنید. الف( بلیرینگ )2(را بوسیله ابزار مخصوص )1( مهار 

با نیروی  ب( بوسیله پرس هیدرولیک)1(شفت خروجی)2(را تحت فشار قراردهید و 

کنید. ج  پرس،بلبرینگ)3(را از شفت خار

کردن دنده های4و5 متحرک ج  3- خار

کنید. الف( بوسیله خار بازکن، خار فنری)1( را آزاد 

کنید. ب( بوسیله ابزار مخصوص)1(،دنده های 4و5 )2(را مهار 
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و  1متحرک  دنده  و  قرارداده  فشار  خروجی)2(راتحت  پرس،شفت  نیروی  با  ج( 

کنید. توپی1و2)3(را جدا

کنید. ج  8- رولبرینگ سوزنی دنده1را خار

کردن بلبرینگ جلو شفت خروجی 9- جدا 

کنید. الف( بلبرینگ)2( جلو شفت خروجی را با ابزار مخصوص)1(مهار 

کنید. ب( بلبرینگ)3(را با اعمال نیروی پرس)1( به شفت خروجی)2(جدا 
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کنید. ج  6- رولبرینگ سوزنی دنده2)فلش(را از شفت خار

کردن دنده 1متحرک و توپی دنده 1و2 ج  7-  خار

کنید.)1( ج  الف( مجموعه برنجی دنده1و2 را خار

کشویی دنده1و2 را نیز درآورید.)2( ب( 

کنید. پ( بوسیله خاربازکن)1(،خار فنری توپی دنده1و2 )2(را آزاد 

کنید. ت( دنده1 را بوسیله ابزار مخصوص مهار 
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و  1متحرک  دنده  و  قرارداده  فشار  خروجی)2(راتحت  پرس،شفت  نیروی  با  ج( 

کنید. توپی1و2)3(را جدا

کنید. ج  8- رولبرینگ سوزنی دنده1را خار

کردن بلبرینگ جلو شفت خروجی 9- جدا 

کنید. الف( بلبرینگ)2( جلو شفت خروجی را با ابزار مخصوص)1(مهار 

کنید. ب( بلبرینگ)3(را با اعمال نیروی پرس)1( به شفت خروجی)2(جدا 
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کنید. ج  6- رولبرینگ سوزنی دنده2)فلش(را از شفت خار

کردن دنده 1متحرک و توپی دنده 1و2 ج  7-  خار

کنید.)1( ج  الف( مجموعه برنجی دنده1و2 را خار

کشویی دنده1و2 را نیز درآورید.)2( ب( 

کنید. پ( بوسیله خاربازکن)1(،خار فنری توپی دنده1و2 )2(را آزاد 

کنید. ت( دنده1 را بوسیله ابزار مخصوص مهار 
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4- نصب مجموعه برنجی دنده 1

خروجی  شفت  راروی  آن  و  کنید  روانکاری  گیربکس  روغن  با  را  برنجی1  دنده  الف(  

نصب نمایید.

5- جازدن توپی دنده1و2

پرس،شفت  نیروی  با  قراردهیدو  مخصوص  ابزار  روی  دنده1و2)1(را  توپی  الف( 

خروجی را داخل توپی جا بزنید.

کنید. کن نصب  ب( خار فنری توپی دنده1و2را با خار جمع 

6-نصب دنده برنجی 2

کنید)فلش(. کرده و آن راروی شفت خروجی نصب  الف( دنده برنجی2 را روغنکاری 
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کردن مونتاژ 

1- نصب بلبرینگ جلو شفت خروجی

الف(  بلبرینگ )3( را با نیروی پرس روی شفت خروجی)2( جا بزنید.

2- رولبرینگ سوزنی دنده1 را پس از روانکاوی روی شفت خروجی جا بزنید.)۱(

۳- نصب دنده ۱ متحرک

خروجی  شفت  روی  را  دنده  گیریس،  روغن  با   ۱ دنده  سطوح  روانکاری  از  پس  الف(  

کنید. نصب 

کــه نیــروی وارد بــر ســطح بلبرینــگ بــه قفســه داخلــی آن وارد میشــود و در ســطح آن یکنواخــت 	  هنــگام جــازدن بلبرینــگ بــا پرس،مطمئــن شــوید 

اســت.

  توجه
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4- نصب مجموعه برنجی دنده 1

خروجی  شفت  راروی  آن  و  کنید  روانکاری  گیربکس  روغن  با  را  برنجی1  دنده  الف(  

نصب نمایید.

5- جازدن توپی دنده1و2

پرس،شفت  نیروی  با  قراردهیدو  مخصوص  ابزار  روی  دنده1و2)1(را  توپی  الف( 

خروجی را داخل توپی جا بزنید.

کنید. کن نصب  ب( خار فنری توپی دنده1و2را با خار جمع 

6-نصب دنده برنجی 2

کنید)فلش(. کرده و آن راروی شفت خروجی نصب  الف( دنده برنجی2 را روغنکاری 
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کردن مونتاژ 

1- نصب بلبرینگ جلو شفت خروجی

الف(  بلبرینگ )3( را با نیروی پرس روی شفت خروجی)2( جا بزنید.

2- رولبرینگ سوزنی دنده1 را پس از روانکاوی روی شفت خروجی جا بزنید.)۱(

۳- نصب دنده ۱ متحرک

خروجی  شفت  روی  را  دنده  گیریس،  روغن  با   ۱ دنده  سطوح  روانکاری  از  پس  الف(  

کنید. نصب 

کــه نیــروی وارد بــر ســطح بلبرینــگ بــه قفســه داخلــی آن وارد میشــود و در ســطح آن یکنواخــت 	  هنــگام جــازدن بلبرینــگ بــا پرس،مطمئــن شــوید 

اســت.

  توجه
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11- بوش دنده4 متحرک را پس از روغن زدن روی شفت قرار دهید.

12- جا زدن دنده های 4و۵ متحرک

کنید. الف( بوسیله ابزارمخصوص)1( دنده های 4و5 )2(را مهار 

ب( با اعمال نیروی پرس به شفت خروجی)2( ،دنده ها)3( را جا بزنید.

کن)1( جا بزنید. پ( خار فنری دنده۵ را با خارجمع 
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کشویی توپی1و2 7- نصب 

کشویی)فلش(،آن را در شفت خروجی جا بزنید. الف( پس از روانکاری 

کنید. 8- رولبرینگ سوزنی دنده2 را پس از روغنکاری نصب 

9- نصب دنده2 متحرک

گیربکس،روی شفت خروجی جا بزنید. الف( دنده2را پس از روانکاری با روغن 

۱۰- نصب دنده ۳ متحرک

کنید. الف(  توسط نیروی پرس، دنده ۳ متحرک)۱( را روی شفت خروجی نصب 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

699

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

11- بوش دنده4 متحرک را پس از روغن زدن روی شفت قرار دهید.

12- جا زدن دنده های 4و۵ متحرک

کنید. الف( بوسیله ابزارمخصوص)1( دنده های 4و5 )2(را مهار 

ب( با اعمال نیروی پرس به شفت خروجی)2( ،دنده ها)3( را جا بزنید.

کن)1( جا بزنید. پ( خار فنری دنده۵ را با خارجمع 
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کشویی توپی1و2 7- نصب 

کشویی)فلش(،آن را در شفت خروجی جا بزنید. الف( پس از روانکاری 

کنید. 8- رولبرینگ سوزنی دنده2 را پس از روغنکاری نصب 

9- نصب دنده2 متحرک

گیربکس،روی شفت خروجی جا بزنید. الف( دنده2را پس از روانکاری با روغن 

۱۰- نصب دنده ۳ متحرک

کنید. الف(  توسط نیروی پرس، دنده ۳ متحرک)۱( را روی شفت خروجی نصب 
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گیربکس متعلقات جانبی 

کردن باز 

1- بازکردن درپوش سنسور سرعت

کنید. کرده و درپوش)1( را جدا  الف( پیچ درپوش سنسورسرعت)فلش(را باز 

2- بازکردن سنسور سرعت

کنید. ج  گیربکس خار کنید)فلش(و سنسور)1(را از  الف( پیچ سنسور سرعت را باز 

کردن فشنگی دنده عقب 3- باز 

کنید. گیربکس باز  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را از روی 

کردن پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب 4- باز 

گیربکس بازکنید.)فلش( الف( پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب را از روی پوسته 
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13- جا زدن بلبرینگ عقب شفت خروجی

شفت خروجی)2( و بلبرینگ)3( را زیر پرس)1(قرارداده و آن را در شفت جا بزنید.

بازدید و بررسی :

1- بوسیله فیلر خالصی دنده1متحرک و دنده برنجی را اندازه بگیرید.

)1.54  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.24- 1.84 mm : محدوده مجاز(

2- بوسیله فیلر خالصی دنده2متحرک و دنده برنجی را اندازه بگیرید.

)1.54  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.24- 1.84 mm : محدوده مجاز(

کنید. 3- خالصی بین دنده2و3متحرک رابررسی 

)1.2mm:مقدار خالصی استاندارد(

)0.72- 1.68 mm : محدوده مجاز(

 پس از جا زدن همه دنده ها در شفت خروجی،از حرکت نرم و راحت آنها مطمئن شوید.	 

گیرنداشتن یا لقی بیش از حد مجاز مطمئن شوید.	  کرده و از  کشویی،دنده برنجی و توپی را بررسی  درگیری دنده ها با مجموعه 

  توجه
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گیربکس متعلقات جانبی 

کردن باز 

1- بازکردن درپوش سنسور سرعت

کنید. کرده و درپوش)1( را جدا  الف( پیچ درپوش سنسورسرعت)فلش(را باز 

2- بازکردن سنسور سرعت

کنید. ج  گیربکس خار کنید)فلش(و سنسور)1(را از  الف( پیچ سنسور سرعت را باز 

کردن فشنگی دنده عقب 3- باز 

کنید. گیربکس باز  الف( فشنگی دنده عقب)فلش( را از روی 

کردن پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب 4- باز 

گیربکس بازکنید.)فلش( الف( پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب را از روی پوسته 
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13- جا زدن بلبرینگ عقب شفت خروجی

شفت خروجی)2( و بلبرینگ)3( را زیر پرس)1(قرارداده و آن را در شفت جا بزنید.

بازدید و بررسی :

1- بوسیله فیلر خالصی دنده1متحرک و دنده برنجی را اندازه بگیرید.

)1.54  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.24- 1.84 mm : محدوده مجاز(

2- بوسیله فیلر خالصی دنده2متحرک و دنده برنجی را اندازه بگیرید.

)1.54  mm :مقدار خالصی استاندارد(

)1.24- 1.84 mm : محدوده مجاز(

کنید. 3- خالصی بین دنده2و3متحرک رابررسی 

)1.2mm:مقدار خالصی استاندارد(

)0.72- 1.68 mm : محدوده مجاز(

 پس از جا زدن همه دنده ها در شفت خروجی،از حرکت نرم و راحت آنها مطمئن شوید.	 

گیرنداشتن یا لقی بیش از حد مجاز مطمئن شوید.	  کرده و از  کشویی،دنده برنجی و توپی را بررسی  درگیری دنده ها با مجموعه 

  توجه
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کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل  1- بازکردن 

کنس)2( کردن  ج  خار برای  بلبرینگ)1(را  کنس  کردن  ج  خار ابزارمخصوص  الف(  

کنید. محکم 

ب( اهرم مخصوص کشیدن ابزار مخصوص)1(را روی آن نصب کنید و اهرم را درجهت 

ج شود. کنس از پوسته خار فلش)شکل(بکشید تا 

گیربکس  پوسته 

کردن دمونتاژ 

کاسه نمد یکسان می باشد.	  کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل در دو سمت  نحوه بازکردن و نصب 

کنید،زیرا مجددًا قابل استفاده نیستند.	  کاسه نمدها،آنها را تعویض  کردن  پس از باز 

  توجه
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1- فشنگی دنده عقب را ببندید.

توجه :

کنید. رزوه های فشنگی را با چسب مخصوص آببندی 

کنید. گیربکس ببندید وسفت  الف( فشنگی دنده عقب)فلش(راروی پوسته 

)20±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

2- بستن سنسور سرعت

گیربکس قرار دهید و پیچ آن )فلش(را سفت  الف( سنسور سرعت)1(را داخل پوسته 

کنید.

3- نصب درپوش سنسور سرعت

الف( درپوش سنسور سرعت)1(را درموقعیت خود قرار دهید و پیچ آن )فلش(را سفت 

کنید.

4- بستن پیچ موقعیت شفت هرزگرد دنده عقب 

کنید)فلش(. الف( پیچ موقعیت شفت هرزگرد را ببندید و سفت 

)40±4N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 

بستن
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1- فشنگی دنده عقب را ببندید.
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کنید. ب( اهرم ابزار مخصوص )1(را نصب 

کنید. ج  کشیدن اهرم به سمت باال،کنس را از پوسته خار پ( با 

کردن روغن برگردان ج  5- خار

کنید. کالچ جدا  الف( روغن برگردان)1(را از پوسته 

6- آهنربا)1( را از داخل پوسته بردارید.
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کاسه نمد دیفرانسیل)پلوس( کردن  ج  2- خار

کنید. ج  گوشتی تخت)1(کاسه نمد)2(را از نشیمنگاه آن خار الف( بوسیله یک پیچ 

کاسه نمد دیفرانسیل)پلوس( کردن  ج  2- خار

کنید. ج  گوشتی تخت)1(کاسه نمد)2(را از نشیمنگاه آن خار الف( بوسیله یک پیچ 

کنس بیرونی بلبرینگ شفت خروجی کردن  ج  4- خار

کنید. کردن آن محکم  کنس)1(را برای جدا کردن  الف( ابزار مخصوص جدا
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کنید. ب( اهرم ابزار مخصوص )1(را نصب 

کنید. ج  کشیدن اهرم به سمت باال،کنس را از پوسته خار پ( با 

کردن روغن برگردان ج  5- خار

کنید. کالچ جدا  الف( روغن برگردان)1(را از پوسته 

6- آهنربا)1( را از داخل پوسته بردارید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

704

QR525MHJ گیربکس دستی  - 16

کاسه نمد دیفرانسیل)پلوس( کردن  ج  2- خار

کنید. ج  گوشتی تخت)1(کاسه نمد)2(را از نشیمنگاه آن خار الف( بوسیله یک پیچ 

کاسه نمد دیفرانسیل)پلوس( کردن  ج  2- خار

کنید. ج  گوشتی تخت)1(کاسه نمد)2(را از نشیمنگاه آن خار الف( بوسیله یک پیچ 

کنس بیرونی بلبرینگ شفت خروجی کردن  ج  4- خار

کنید. کردن آن محکم  کنس)1(را برای جدا کردن  الف( ابزار مخصوص جدا
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2- نصب روغن برگردان

گیربکس قرار دهید. الف( روغن برگردان)1(را داخل پوسته 

کاسه نمد شفت ورودی 3- نصب 

کالچ  الف( با استفاده از ابزار مخصوص)1(،کاسه نمد شفت ورودی)2(را روی پوسته 

کنید. نصب 

کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل 4- نصب 

کنس)2(قرار دهید و با  کنس بیرونی بلبرینگ)1( را روی  الف( رابط مخصوص نصب 

کنس 2 را داخل پوسته و در موقعیت خود جا بزنید. ضربه چکش الستیکی)4( 
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کنید. ج  گیربکس خار کانال راهنمای روغن)1( را از پوسته   -7

کن دنده عقب کردن مکانیزم قفل  8- باز 

از پوسته  را  کرده و مکانیزم  باز  کن دنده عقب)فلش(را  الف( پیچهای مکانیزم قفل 

کنید. ج  خار

کردن مونتاژ 

کاسه نمد دیفرانسیل 1- نصب 

در  نمد)2(را  دیفرانسیل)1(کاسه  نمد  کاسه  نصب  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  الف( 

گیربکس جا بزنید. نشیمنگاه خود روی پوسته 

کنید.	  گیربکس چرب  کاسه نمد دیفرانسیل،لبه های آن را باروغن  هنگام نصب 

  توجه
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2- نصب روغن برگردان

گیربکس قرار دهید. الف( روغن برگردان)1(را داخل پوسته 

کاسه نمد شفت ورودی 3- نصب 

کالچ  الف( با استفاده از ابزار مخصوص)1(،کاسه نمد شفت ورودی)2(را روی پوسته 

کنید. نصب 

کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل 4- نصب 

کنس)2(قرار دهید و با  کنس بیرونی بلبرینگ)1( را روی  الف( رابط مخصوص نصب 

کنس 2 را داخل پوسته و در موقعیت خود جا بزنید. ضربه چکش الستیکی)4( 
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کنید. ج  گیربکس خار کانال راهنمای روغن)1( را از پوسته   -7

کن دنده عقب کردن مکانیزم قفل  8- باز 

از پوسته  را  کرده و مکانیزم  باز  کن دنده عقب)فلش(را  الف( پیچهای مکانیزم قفل 

کنید. ج  خار

کردن مونتاژ 

کاسه نمد دیفرانسیل 1- نصب 

در  نمد)2(را  دیفرانسیل)1(کاسه  نمد  کاسه  نصب  مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  الف( 

گیربکس جا بزنید. نشیمنگاه خود روی پوسته 

کنید.	  گیربکس چرب  کاسه نمد دیفرانسیل،لبه های آن را باروغن  هنگام نصب 

  توجه
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کنید. کالچ نصب  5- آهنربا)1(را داخل شیار مخصوص خود در پوسته 

گیربکس قرار دهید. کانال راهنمای روغن)1( را داخل پوسته   -6

7- بستن مکانیزم قفل دنده عقب 

الف( پیچ های مکانیزم قفل دنده عقب)فلش(را پس از قراردادن مکانیزم در موقعیت 

کنید. خود سفت 

)18±2N.m:کردن پیچ )گشتاور سفت 
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کنید. کالچ نصب  5- آهنربا)1(را داخل شیار مخصوص خود در پوسته 
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آشنایی

معرفی:

گیربکــس هــای  گیربکــس CVT بــا ســایر  گیربکــس بــا مکانیــزم پیوسته)تســمه و فولی(معــروف می باشــد.تفاوت اصلــی  گیربکــس متغیــر پیوســته)CVT( بــه 

ــت.تغییر  ــده اس ــاختار آن ش ــودن س ــاده ب ــن س ــم و همچنی ــش وزن و حج کاه ــب  ــه  موج ک ــد  ــی می باش ــدد فول ــتفاده از دو ع ــیاره ای،اس ــده س خ دن ــر ــک چ اتوماتی

ــرد. ــی پذی ــورت م ــرک ص ــرک و متح ــای مح ــی ه ــعاع فول ــر ش ــا تغیی ــس ب گیربک ع  ــو ــن ن ــرعت در ای س

گیربکس CVT شامل قطعات اصلی زیر می باشد :

گشتاور(	  کانورتور)مبدل  تورک 

خ دنده سیاره ای	  مجموعه چر

فولی محرک و متحرک	 

که بصورت پرس شده می باشند(	  تسمه فوالدی)شامل تعداد زیادی ورق فوالدی است 

پمپ روغن 	 

مجموعه شیربرقی)بلوک هیدرولیک(	 

: QR019CHB نوع CVT گیربکس ویژگی های 

مد دستی و اتوماتیک	 

کنترل هیدرولیکی و الکترونیکی	  سیستم 

گیربکس درحالت "D"قرارگرفته باشد. 	  که  تعویض دنده در شرایط اتوماتیک باسرعت متغیر پیوسته وقتی 

کــه شــرایط رانندگــی رابــرای راننــده لــذت بخــش 	  گیربکــس درحالــت "M"قرارگرفتــه باشــد  کــه  تعویــض دنــده در شــرایط دســتی بصــورت 7ســرعته وقتــی 

کنــد. مــی 

کردن دور موتور دریک سرعت مشخص خودرو	  بهینه 

کاهش آالیندگی، نویز و ارتعاش	 

کاهش مصرف سوخت	  کردن و  بهینه 

کند.	  گیری نرم و مالیم را امکان پذیر می  که شتاب  گاز  افزایش سرعت پاسخ نسبت به تغییرات پدال 
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سنسور ســرعت شفت خروجی.......................816
کردن..............................................816 باز 
بســتن ................................................816
سنســور ســرعت توربیــن.............................817
کردن..............................................817 باز 
بســتن ................................................817
سنسور فشار شفت ورودی..........................818
کردن..............................................818 باز 
بســتن ................................................818
سنســور فشار شفت خروجی.........................819
کردن..............................................819 باز 
بســتن ................................................819
گیربکس..................820 سوئیچ موقعیت دنده روی 
کردن..............................................820 باز 
بســتن ................................................821
درپوش مجموعه شیربرقی)ســاعت(.................822
کــردن.............................................822 بــاز 
بستن ................................................822
مجموعه شیربرقی)ســاعت(.........................823
کــردن............................................823 بــاز 
بستن ................................................825
مکانیــزم تعویــض دنــده..............................826
کــردن............................................826 بــاز 
827............................................... بســتن 
کابــل تعویــض دنــده.................................828
کــردن............................................828 بــاز 
829............................................... بســتن 
830........................)Tcu(گیربکــس کنترل یونیــت 
کــردن.............................................830 بــاز 
831............................................... بســتن 
832.....................................CVT گیربکس 
کــردن............................................832 بــاز 
835............................................... بســتن 
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–5

18

1 - Gear Shift Lever Knob 2 - Gear Shift Control Mechanism

3 - Gear Shift Cable

RM1A180020

×2

×2

×2

4

3

1

2

5

1- سر دنده

ECO کلید حالت  -2

3- قاب و صفحه راهنمای مکانیزم تعویض دنده

4- مکانیزم تعویض دنده

کابل تعویض دنده  -5
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–4

18

1 - Rear Case 2 - Drive Clutch

3 - Transmission Case 4 - Torque Converter

5 - Torque Converter Case 6 - Input Shaft

7 - Oil Pump Thrust Gasket 8 - Oil Pump

9 - Output Shaft 10 - Differential

11 - Steel Belt 12 - Output Pulley Shaft

13 - Input Pulley Shaft

5

6

7

8

9

10

43

2

1

13

12

11

RM1A180010

8- پمپ روغن1- پوسته عقب

کالچ متحرک 9- شفت خروجی2- 

گیربکس 10- دیفرانسیل3- پوسته 

کانورتور 11- تسمه فوالدی4- تورک 

کانورتور 12- شفت خروجی5- پوسته تورک 

13- شفت ورودی 6- شفت ورودی

کاسه نمد پمپ روغن  -7
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نــکات ایمنی :

1-درطــول زمــان پیــاده و سوارشــدن،مطمئن باشــیدکه دســته دنــده در موقعیت خالص یا"N"قرار داشــته باشــد.

گیربکس،ابتــدا آنهــارا توســط یــک ابــزار مناســب ثابــت نگــه داشــته و ســپس پیچ هــا را طبــق  2-هنــگام نصــب بــازوی تعویــض دنــده و سنســور موقعیــت دنــده 

کنیــد. گشــتاورهای اعــالم شده،ســفت 

کنیــد تــا در زمان باز و بســت آنها،صدمه و خراش وارد نشــود. گیربکــس بادقــت خیلــی باالیــی تولیــد شــده اند.بنابرایــن دقــت  3-اجــزاء و قطعــات داخلــی 

کاســه نمدها،نیــروی اعمالــی را بطــور  متعــادل بــه اطــراف آن واردکنیــد تا تغییرشــکل پیــد انکنند. 4-هنــگام نصــب 

کنید. گیربکس جلوگیــری  ک و ذرات خارجــی بــه داخــل  گــرد وخــا گیربکــس را تمیــز نگهداریــد و از نفــوذ  5-اجــزاء و قطعــات بازشــده ی 

گیربکس آســیب خواهد رســید. کــه شــیار پمــپ روغــن بطــور صحیــح قرارگرفته باشــد،درغیراین صورت به  کنیــد  کانورتور،دقــت  6- در زمــان نصــب تــورک 

کنید. کانورتــور به فالیویــل اطمینان حاصــل  گیربکــس روی موتور،ازبســته شــدن پیچ هــای اتصــال تــورک  کــردن  7- هنــگام ســوار 

گشــتاورهای مجاز،ســفت  کامــل در جــای خــود بســته و طبــق  کلیــه پیچ هــا بطــور صحیــح و  کــه  گیربکــس روی موتور،اطمینــان یابیــد  کــردن  8- هنــگام ســوار 

شــده انــد.

کانورتور روی زمیــن نیفتد. کــه تــورک  کنیــد  گیربکــس از موتور،دقــت  کــردن  9- هنــگام جدا

گردگیــر را فرامــوش نکنیــد. گیربکــس روی موتور،صفحــه  10- هنــگام نصــب 

کنید. کــردن آنها،اطمینان پیــدا  گشــتاور مجــاز ســفت  گیربکــس،از نصــب صحیــح و رعایــت  کاســه نمدهــای  11- در زمــان نصــب سنســورها و 

گیربکــس و  کننــده روغــن  کــردن لولــه هــای خنــک  گیربکــس را در زمــان پیــاده و ســوار  12- اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از ورود ذرات خارجــی بــه داخــل 

گونــه نشــتی روغــن وجــود نــدارد. کــه پــس از نصب،هیــچ  کــرده و مطمئــن شــوید  گیربکــس را بازدیــد  رادیاتور،بــه عمــل آورید.ســطح روغــن 

د   عملکر

اصــول تغییر نســبت ســرعت :

گیربکــس CVT بــرای انتقــال قــدرت ازیــک تســمه فــوالدی و پولــی هــای محــرک و متحرکVشــکل بهــره می برد.پولــی هــای محــرک و متحرک،متشــکل از 

کشــویی دارد و دیســک دیگــر بطــور ثابــت  کــه نزدیــک مجــرای روغــن شــفت پولــی قــرار دارد،حالــت متحــرک و  دیســکهای متحــرک وثابــت هستند.دیســکی 

کمــک می کنــد تــا یــک شــکاف یــا شیارVشــکل جهــت درگیــر  کشــویی ســاختار مخروطــی شــکل دارند.ایــن ســاختار مخروطــی  می باشــد.هردو دیســک ثابــت و 

شــدن تســمه فوالدیVشــکل ایجــاد شــود.این وضعیــت باعــث ایجــاد تغییــرات در شــعاع درگیــری تســمه فــوالدی و پولــی شــده و در نتیجــه بــه علــت حرکــت 

کشــویی،تغییرات ســرعت پدیــد مــی آیــد. محــوری دیســک 
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Precautions

1. During removal and installation, make sure that gear shift lever is at "N" position.
2. When installing gear shift arm and gear range switch, use a proper tool to fix them, and then tighten bolts 

to specified torque.
3. Components of transmission are of high precision, so take care in removal and installation and do not 

scratch or damage any component.
4. When installing oil seal, apply force evenly and do not cause deformation or damage of oil seal.
5. Keep transmission components clean when removing and installing transmission components to prevent 

foreign matter from entering transmission.
6. When installing torque converter onto transmission, make sure that oil pump drive slot is installed in place; 

otherwise it will cause abnormal damage to transmission.
7. When assembling engine and transmission, make sure that four connecting bolts of engine flywheel and 

torque converter are not ignored.
8. When assembling engine and transmission, make sure that all connecting bolts are installed correctly and 

completely, and torques meet the specifications.
9. When disassembling and assembling engine and transmission, make sure that torque converter does not 

drop down.
10.When assembling engine and transmission, make sure that dust deflector is not ignored.
11.When replacing transmission sensors and oil seals, make sure that they are installed in place and bolt 

torques meet the specifications.
12.Take measures to avoid foreign matter entering transmission, when removing or installing cooling oil pipes 

and radiator. And check fluid level and make sure that there is no leakage after installation.

Operation

Speed Ratio Change Principle

CVT uses a metal belt and V-shape drive and driven pulleys with width-variable slot for power transition. Drive 
and driven pulleys consist of movable and fixed discs. The pulley close to oil cylinder could slide on the pulley 
shaft and the one on other side is fixed. The movable and fixed discs are of cone structure. Their cones form 
a V-shape slot for engagement of V-shape metal belt. It changes working radius of the engagement of cones 
and V-shape metal belt to shift speed by axial movement of the movable disc when working.
Right illustration shows the low speed ratio:
1. Input pulley
2. Output pulley
3. Input circle
4. Output circle
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1 3

4

V-belt

Clamping 

Low
Low speed ratio

Transmission

pressure
oil

pressure oil

oil passage
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شکل مقابل وضعیت پولی ها را در سرعت پایین نمایش می دهد:

1- پولی ورودی)محرک(

2- پولی خروجی)متحرک(

 3- شعاع پولی ورودی

4- شعاع پولی خروجی 

سرعت پایین

روغن فشار
پایین

تسمه

کانال روغن

فشار روغن
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1 - Turbine Speed Sensor 2 - Secondary Shaft Speed Sensor

3 - Secondary Shaft Pressure Sensor 4 - Primary Shaft Speed Sensor

5 - Primary Shaft Pressure Sensor 6 - Gear Range Switch

3

4

5

1

2

6
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2- سنسور سرعت شفت خروجی1- سنسور سرعت توربین

4- سنسور سرعت شفت ورودی3- سنسور ف شار روغن شفت خروجی

گیربکس5- سنسور فشار روغن شفت ورودی 6- سوئیچ موقعیت دنده 
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نــکات ایمنی :

1-درطــول زمــان پیــاده و سوارشــدن،مطمئن باشــیدکه دســته دنــده در موقعیت خالص یا"N"قرار داشــته باشــد.

گیربکس،ابتــدا آنهــارا توســط یــک ابــزار مناســب ثابــت نگــه داشــته و ســپس پیچ هــا را طبــق  2-هنــگام نصــب بــازوی تعویــض دنــده و سنســور موقعیــت دنــده 

کنیــد. گشــتاورهای اعــالم شده،ســفت 

کنیــد تــا در زمان باز و بســت آنها،صدمه و خراش وارد نشــود. گیربکــس بادقــت خیلــی باالیــی تولیــد شــده اند.بنابرایــن دقــت  3-اجــزاء و قطعــات داخلــی 

کاســه نمدها،نیــروی اعمالــی را بطــور  متعــادل بــه اطــراف آن واردکنیــد تا تغییرشــکل پیــد انکنند. 4-هنــگام نصــب 

کنید. گیربکس جلوگیــری  ک و ذرات خارجــی بــه داخــل  گــرد وخــا گیربکــس را تمیــز نگهداریــد و از نفــوذ  5-اجــزاء و قطعــات بازشــده ی 

گیربکس آســیب خواهد رســید. کــه شــیار پمــپ روغــن بطــور صحیــح قرارگرفته باشــد،درغیراین صورت به  کنیــد  کانورتور،دقــت  6- در زمــان نصــب تــورک 

کنید. کانورتــور به فالیویــل اطمینان حاصــل  گیربکــس روی موتور،ازبســته شــدن پیچ هــای اتصــال تــورک  کــردن  7- هنــگام ســوار 

گشــتاورهای مجاز،ســفت  کامــل در جــای خــود بســته و طبــق  کلیــه پیچ هــا بطــور صحیــح و  کــه  گیربکــس روی موتور،اطمینــان یابیــد  کــردن  8- هنــگام ســوار 

شــده انــد.

کانورتور روی زمیــن نیفتد. کــه تــورک  کنیــد  گیربکــس از موتور،دقــت  کــردن  9- هنــگام جدا

گردگیــر را فرامــوش نکنیــد. گیربکــس روی موتور،صفحــه  10- هنــگام نصــب 

کنید. کــردن آنها،اطمینان پیــدا  گشــتاور مجــاز ســفت  گیربکــس،از نصــب صحیــح و رعایــت  کاســه نمدهــای  11- در زمــان نصــب سنســورها و 

گیربکــس و  کننــده روغــن  کــردن لولــه هــای خنــک  گیربکــس را در زمــان پیــاده و ســوار  12- اقدامــات الزم جهــت جلوگیــری از ورود ذرات خارجــی بــه داخــل 

گونــه نشــتی روغــن وجــود نــدارد. کــه پــس از نصب،هیــچ  کــرده و مطمئــن شــوید  گیربکــس را بازدیــد  رادیاتور،بــه عمــل آورید.ســطح روغــن 

د   عملکر

اصــول تغییر نســبت ســرعت :

گیربکــس CVT بــرای انتقــال قــدرت ازیــک تســمه فــوالدی و پولــی هــای محــرک و متحرکVشــکل بهــره می برد.پولــی هــای محــرک و متحرک،متشــکل از 

کشــویی دارد و دیســک دیگــر بطــور ثابــت  کــه نزدیــک مجــرای روغــن شــفت پولــی قــرار دارد،حالــت متحــرک و  دیســکهای متحــرک وثابــت هستند.دیســکی 

کمــک می کنــد تــا یــک شــکاف یــا شیارVشــکل جهــت درگیــر  کشــویی ســاختار مخروطــی شــکل دارند.ایــن ســاختار مخروطــی  می باشــد.هردو دیســک ثابــت و 

شــدن تســمه فوالدیVشــکل ایجــاد شــود.این وضعیــت باعــث ایجــاد تغییــرات در شــعاع درگیــری تســمه فــوالدی و پولــی شــده و در نتیجــه بــه علــت حرکــت 

کشــویی،تغییرات ســرعت پدیــد مــی آیــد. محــوری دیســک 
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Precautions

1. During removal and installation, make sure that gear shift lever is at "N" position.
2. When installing gear shift arm and gear range switch, use a proper tool to fix them, and then tighten bolts 

to specified torque.
3. Components of transmission are of high precision, so take care in removal and installation and do not 

scratch or damage any component.
4. When installing oil seal, apply force evenly and do not cause deformation or damage of oil seal.
5. Keep transmission components clean when removing and installing transmission components to prevent 

foreign matter from entering transmission.
6. When installing torque converter onto transmission, make sure that oil pump drive slot is installed in place; 

otherwise it will cause abnormal damage to transmission.
7. When assembling engine and transmission, make sure that four connecting bolts of engine flywheel and 

torque converter are not ignored.
8. When assembling engine and transmission, make sure that all connecting bolts are installed correctly and 

completely, and torques meet the specifications.
9. When disassembling and assembling engine and transmission, make sure that torque converter does not 

drop down.
10.When assembling engine and transmission, make sure that dust deflector is not ignored.
11.When replacing transmission sensors and oil seals, make sure that they are installed in place and bolt 

torques meet the specifications.
12.Take measures to avoid foreign matter entering transmission, when removing or installing cooling oil pipes 

and radiator. And check fluid level and make sure that there is no leakage after installation.

Operation

Speed Ratio Change Principle

CVT uses a metal belt and V-shape drive and driven pulleys with width-variable slot for power transition. Drive 
and driven pulleys consist of movable and fixed discs. The pulley close to oil cylinder could slide on the pulley 
shaft and the one on other side is fixed. The movable and fixed discs are of cone structure. Their cones form 
a V-shape slot for engagement of V-shape metal belt. It changes working radius of the engagement of cones 
and V-shape metal belt to shift speed by axial movement of the movable disc when working.
Right illustration shows the low speed ratio:
1. Input pulley
2. Output pulley
3. Input circle
4. Output circle
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شکل مقابل وضعیت پولی ها را در سرعت پایین نمایش می دهد:

1- پولی ورودی)محرک(

2- پولی خروجی)متحرک(

 3- شعاع پولی ورودی

4- شعاع پولی خروجی 

سرعت پایین

روغن فشار
پایین

تسمه

کانال روغن

فشار روغن
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1 - Turbine Speed Sensor 2 - Secondary Shaft Speed Sensor

3 - Secondary Shaft Pressure Sensor 4 - Primary Shaft Speed Sensor

5 - Primary Shaft Pressure Sensor 6 - Gear Range Switch
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2- سنسور سرعت شفت خروجی1- سنسور سرعت توربین

4- سنسور سرعت شفت ورودی3- سنسور ف شار روغن شفت خروجی

گیربکس5- سنسور فشار روغن شفت ورودی 6- سوئیچ موقعیت دنده 
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Electronic control system consists of components below:
Transmission control unit (TCU)
Pressure control solenoid
Torque converter solenoid
Clutch control solenoid
Gear shift lever locking solenoid
Turbine speed sensor
Primary shaft speed sensor
Secondary shaft speed sensor
Oil pressure sensor
Transmission fluid temperature sensor
Gear range switch
Manual mode switch

Gear Range Switch

Gear range switch is located at top of the transmission. It is 
used to input current gear signal into TCU, and TCU will 
output operation requirements to control clutch and 
transmission for gear shifting. The engine can be started 
only when gear shift lever is at parking (P) and neutral (N) 
gear, thus avoiding misoperation.

Manual Mode Switch

No matter whether vehicle is static or running, you could 
push gear shift lever to shift between "M" and "D" gear. On 
gear shift mechanism panel, there are two gears of "+" and 
"-" at the "M" gear, they are also called manual shift-up and 
manual shift-down.

M+: push gear shift lever once to "M+" and transmission will be increased one gear. 
M-: push gear shift lever once to "M-" and transmission will be reduced one gear. 
In automatic mode, when engine speed is too low, it will automatically shift down; and shift up when engine 
speed is high. 
In manual mode, driver should shift up the gear in advance based on experience to prevent engine speed 
entering the red area of tachometer.

RM1A180080

RM1A180090

کنترل الکترونیکی شامل اجزای زیر است : سیستم 
 	)TCU( گیربکس کنترل یونیت 
کنترل فشار 	  شیر سولنوئیدی 
کانورتور	  شیر سولنوئیدی تورک 
کالچ	  کنترل  شیر سولنوئیدی 
شیر سولنوئیدی قفل دسته دنده	 
سنسور سرعت توربین	 
سنسور سرعت ورودی	 
سنسور سرعت خروجی	 
سنسور فشار روغن 	 
سنسور دمای روغن	 
گیربکس	  سنسور موقعیت دنده 
کلید انتخاب حالت دستی یا اتوماتیک	 

گیربکس سنسور موقعیت دنده 
کــه  گیربکــس نصــب شــده اســت.وظیفه آن ارســال ســیگنال   ایــن سنســور در قســمت باالیــی 
درحــال درگیــری بــه TCUمی باشــد و TCUبــر اســاس ایــن ســیگنال، فرمــان هــای الزم را بــه 
ــی  ــا زمان ــور خــودرو تنه ــادر می کند.موت ــده ص ــض دن ــس جهــت تعوی گیربک کالچ و  مجموعــه 
)N(یــا خــالص)P( کــه دســته دنــده دریکــی از موقعیت هــای پــارک میتوانــد اســتارت بخــورد 
گونــه عملیــات اشــتباه جلوگیری میشــود. باشــد،بنابراین براســاس ســیگنال ایــن سنســور ازهــر 

گیربکس  حالت دستی 
ــده را  ــته دن ــد دس ــما میتوانی ــودن خودرو،ش ــت ب ــال حرک ــا درح ــودن ی کن ب ــا ــر از س ــرف نظ ص
کنید.بــر روی صفحــه راهنمــای دســته دنــده بــرای حالــت  بیــن حالتهــای M""و"D"جابجا
ــده دســتی  ــرای افزایــش دن کــه یکــی ب ــا- وجــود دارد  گیربکــس)M(،دو وضعیــت +ی دســتی 

ــده دســتی منظــور شــده اســت. کاهــش دن ــرای  ودیگــری ب

M+ : با حرکت دسته دنده به سمت M+ یک دنده افزوده خواهد شد.	 
کاسته خواهد شد.	  M- : با حرکت دسته دنده به سمت M- یک دنده 
کاهش خواهد یافت و با باال رفتن دور موتور،دنده افزایش می یابد.	  گر دور موتور خیلی پایین بیاید،بطور خودکار دنده  درحالت اتوماتیک،ا
درحالت دستی،راننده باید براساس تجربه خود دنده ها راطوری افزایش دهد تا از رسیدن دور موتور به ناحیه قرمز جلوگیری شود.	 
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Right illustration shows the high speed ratio:
1. Input pulley
2. Output pulley
3. Input circle
4. Output circle

Torque Converter

Torque converter is used to keep stable start, reduce torsional vibration of transmission system and prevent 
overload of the transmission system.
Torque converter could ensure stable start and even 
acceleration of vehicle. Hydraulic vibration absorption could 
eliminate or reduce the impact and dynamic load in 
transmission system, extending the service life of 
components of engine and transmission system.

Transmission Control Unit (TCU)

Transmission control unit (TCU) is installed at deck of front 
passenger side. It receives input signals of switches and 
sensors and mainly controls the operation of gear shifting 
and locking solenoid. Transmission gears are regulated by 
electronic gear shift system. TCU processes input signals 
and regulates transmission hydraulic system by exploiting 
the information received.
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High speed ratioTransmission
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1 - Pump Wheel 2 - Guide Wheel

3 - Turbine 4 - Lock Clutch

5 - Welding Hub 6 - Bearing

7 - One-way Clutch 8 - Drive Hub
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Right illustration shows the high speed ratio:
1. Input pulley
2. Output pulley
3. Input circle
4. Output circle

Torque Converter

Torque converter is used to keep stable start, reduce torsional vibration of transmission system and prevent 
overload of the transmission system.
Torque converter could ensure stable start and even 
acceleration of vehicle. Hydraulic vibration absorption could 
eliminate or reduce the impact and dynamic load in 
transmission system, extending the service life of 
components of engine and transmission system.

Transmission Control Unit (TCU)

Transmission control unit (TCU) is installed at deck of front 
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Electronic control system consists of components below:
Transmission control unit (TCU)
Pressure control solenoid
Torque converter solenoid
Clutch control solenoid
Gear shift lever locking solenoid
Turbine speed sensor
Primary shaft speed sensor
Secondary shaft speed sensor
Oil pressure sensor
Transmission fluid temperature sensor
Gear range switch
Manual mode switch

Gear Range Switch

Gear range switch is located at top of the transmission. It is 
used to input current gear signal into TCU, and TCU will 
output operation requirements to control clutch and 
transmission for gear shifting. The engine can be started 
only when gear shift lever is at parking (P) and neutral (N) 
gear, thus avoiding misoperation.

Manual Mode Switch

No matter whether vehicle is static or running, you could 
push gear shift lever to shift between "M" and "D" gear. On 
gear shift mechanism panel, there are two gears of "+" and 
"-" at the "M" gear, they are also called manual shift-up and 
manual shift-down.

M+: push gear shift lever once to "M+" and transmission will be increased one gear. 
M-: push gear shift lever once to "M-" and transmission will be reduced one gear. 
In automatic mode, when engine speed is too low, it will automatically shift down; and shift up when engine 
speed is high. 
In manual mode, driver should shift up the gear in advance based on experience to prevent engine speed 
entering the red area of tachometer.

RM1A180080

RM1A180090

کنترل الکترونیکی شامل اجزای زیر است : سیستم 
 	)TCU( گیربکس کنترل یونیت 
کنترل فشار 	  شیر سولنوئیدی 
کانورتور	  شیر سولنوئیدی تورک 
کالچ	  کنترل  شیر سولنوئیدی 
شیر سولنوئیدی قفل دسته دنده	 
سنسور سرعت توربین	 
سنسور سرعت ورودی	 
سنسور سرعت خروجی	 
سنسور فشار روغن 	 
سنسور دمای روغن	 
گیربکس	  سنسور موقعیت دنده 
کلید انتخاب حالت دستی یا اتوماتیک	 

گیربکس سنسور موقعیت دنده 
کــه  گیربکــس نصــب شــده اســت.وظیفه آن ارســال ســیگنال   ایــن سنســور در قســمت باالیــی 
درحــال درگیــری بــه TCUمی باشــد و TCUبــر اســاس ایــن ســیگنال، فرمــان هــای الزم را بــه 
ــی  ــا زمان ــور خــودرو تنه ــادر می کند.موت ــده ص ــض دن ــس جهــت تعوی گیربک کالچ و  مجموعــه 
)N(یــا خــالص)P( کــه دســته دنــده دریکــی از موقعیت هــای پــارک میتوانــد اســتارت بخــورد 
گونــه عملیــات اشــتباه جلوگیری میشــود. باشــد،بنابراین براســاس ســیگنال ایــن سنســور ازهــر 

گیربکس  حالت دستی 
ــده را  ــته دن ــد دس ــما میتوانی ــودن خودرو،ش ــت ب ــال حرک ــا درح ــودن ی کن ب ــا ــر از س ــرف نظ ص
کنید.بــر روی صفحــه راهنمــای دســته دنــده بــرای حالــت  بیــن حالتهــای M""و"D"جابجا
ــده دســتی  ــرای افزایــش دن کــه یکــی ب ــا- وجــود دارد  گیربکــس)M(،دو وضعیــت +ی دســتی 

ــده دســتی منظــور شــده اســت. کاهــش دن ــرای  ودیگــری ب

M+ : با حرکت دسته دنده به سمت M+ یک دنده افزوده خواهد شد.	 
کاسته خواهد شد.	  M- : با حرکت دسته دنده به سمت M- یک دنده 
کاهش خواهد یافت و با باال رفتن دور موتور،دنده افزایش می یابد.	  گر دور موتور خیلی پایین بیاید،بطور خودکار دنده  درحالت اتوماتیک،ا
درحالت دستی،راننده باید براساس تجربه خود دنده ها راطوری افزایش دهد تا از رسیدن دور موتور به ناحیه قرمز جلوگیری شود.	 
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Right illustration shows the high speed ratio:
1. Input pulley
2. Output pulley
3. Input circle
4. Output circle

Torque Converter

Torque converter is used to keep stable start, reduce torsional vibration of transmission system and prevent 
overload of the transmission system.
Torque converter could ensure stable start and even 
acceleration of vehicle. Hydraulic vibration absorption could 
eliminate or reduce the impact and dynamic load in 
transmission system, extending the service life of 
components of engine and transmission system.

Transmission Control Unit (TCU)

Transmission control unit (TCU) is installed at deck of front 
passenger side. It receives input signals of switches and 
sensors and mainly controls the operation of gear shifting 
and locking solenoid. Transmission gears are regulated by 
electronic gear shift system. TCU processes input signals 
and regulates transmission hydraulic system by exploiting 
the information received.
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شکل مقابل وضعیت پولی ها را در سرعت باال نمایش می دهد :

1- پولی ورودی

2- پولی خروجی

 3- شعاع پولی ورودی

4- شعاع پولی خروجی
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کنــد و  کلیدهــا را دریافــت مــی  ایــن قطعــه ســیگنال های ورودی از سنسورها،ســوییچها و 

ــای  ــده ه ــی دن ــرل می کند.یعن کنت ــده را  ــل دن ــولنوئیدی قف ــیر س ــده و ش ــض دن ــرد تغوی عملک

ــا پــردازش  ــده الکترونیکــی تنظیــم مــی شــوند. TCUب گیربکــس توســط سیســتم تعویــض دن

ــت  ــس را مدیری گیربک ــات دریافتی،سیســتم هیدرولیــک  ــایر اطالع ســیگنال های ورودی و س

می کنــد.
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Oil Pressure Control Solenoid

Input and output pulley shaft oil pressure control solenoids 
(1) and (2) are installed on valve body. TCU receives 
accelerator pedal signals, gear signals and speed signals, 
then sends operation requirements to start oil pressure 
control solenoid for changing speed ratio of the CVT.

Clutch Pressure Control Solenoid

Clutch pressure control solenoid (1) is installed on valve 
body. TCU receives accelerator pedal signals, gear signals 
and speed signals, then sends operation requirements to 
start clutch pressure control solenoid for changing clutch 
engagement.

Torque Converter Pressure Control Solenoid

Torque converter pressure control solenoid (1) is installed on 
valve body. TCU receives accelerator pedal signals, gear 
signals and speed signals, then sends operation 
requirements to start torque converter pressure control 
solenoid for locking torque converter.

Gear Shift Lock Solenoid

Gear shift lock solenoid (arrow) is installed in transmission 
gear shift control mechanism. Before moving out of "P" gear, 
brake pedal should be fully depressed and the ignition 
switch set to "ON" position.

1 2
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شیر سولنوئیدی کنترل فشار روغن

بلــوک هیدرولیــک فشــار روغــن شــفت پولــی هــای محــرک ومتحرک)1(و)2(بــر روی مجموعه 

گاز،موقعیــت دنــده و ســرعت را  بلــوک هیدرولیــک نصــب میشوند.TCUســیگنال های پــدال 

کنتــرل فشــار  کار شــیر ســولنوئیدی  کــرده و ســپس فرامیــن الزم رابــرای شــروع بــه  دریافــت 

گیربکسCVT،صــادر می کنــد. روغــن جهــت تعویــض نســبت ســرعت 

شیر سولنوئیدی کنترل فشار کالچ

کالچ)1(بــر روی مجموعــه شــیرکنترل نصــب میشــوند. کنتــرل فشــار روغــن  شــیر ســولنوئیدی 

کــرده و ســپس فرامیــن  گاز،موقعیــت دنــده و ســرعت را دریافــت  TCUســیگنال های پــدال 

کالچ  ــر وضعیــت  کالچ جهــت تغیی کنتــرل فشــار  کار شــیر ســولنوئیدی  ــه  ــرای شــروع ب الزم راب

گیربکس،صــادر می کنــد.

شیر سولنوئیدی کنترل فشار تورک کانورتور

کانورتور)1(بــر روی مجموعــه بلــوک هیدرولیــک تعبیــه  کنتــرل فشــار تــورک  شــیر ســولنوئیدی 

گاز،ســیگنال های موقعیــت دنــده  شــده اســت. TCUپــس از دریافــت ســیگنال های پــدال 

گیربکــس و ســیگنال های ســرعت،اقدام بــه صــدور فرمــان فعــال شــدن ایــن شــیربرقی جهــت 

کانورتــور ،می کنــد. قفــل شــدن تــورک 

شیر سولنوئیدی قفل دنده

ج شــدن  گرفتــه اســت.قبل از خــار کنتــرل دســته دنــده قــرار  ایــن شــیربرقی بــر روی مکانیــزم 

گــردد و ســوئیچ در  کامــل فشــرده  دســته دنــده از موقعیــت پارک»P«بایــد پــدال ترمــز بطــور 

موقعیــت»ON« بگیــرد.
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Transmission Fluid Temperature Sensor

Transmission fluid temperature sensor is located in valve 
body. The sensor converts transmission fluid temperature 
signals into electronic signals and sends them to 
transmission control unit (TCU). 

Primary Shaft Speed Sensor

TCU calculates the primary shaft speed based on impulse 
signals. It is mainly used for operations of torque converter 
locking, clutch engagement and transmission control.

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor

TCU calculates turbine and secondary shaft speeds based 
on impulse signals. It is mainly used for operations of torque 
converter locking, clutch engagement and transmission 
control.

Fluid Pressure Sensor

Transmission fluid pressure sensor is used to monitor CVT 
pulley shaft pressure and send signals to TCU.

RM1A180100

RM1A180110

RM1A180120

RM1A180130

گیربکس سنسور دمای روغن 

سنســورهای دمــای روغــن جزیــی از مجموعــه بلــوک هیدرولیــک می باشــد. ایــن سنســور 

کــرده و بــه  گیربکــس را بــه ســیگنال هــای الکترونیکــی تبدیــل  ســیگنال های دمــای روغــن 

ــد. ــی نمای ــال م ــس)TCU( ارس گیربک ــت  ــرل یونی کنت

سنسور سرعت ورودی

TCU ســرعت شــفت پولــی ورودی را بــر اســاس ســیگنال های ایــن سنســور محاســبه می کنــد. 

تــورک  کنتــرل عملکــرد قفــل  ایــن سنســور،  از ســیگنال های  اصلــی تریــن مــوارد اســتفاده 

گیربکــس می باشــد. کنتــرل عملکــرد  کالچ و  کاتورتــر، درگیــر شــدن 

سنسور سرعت خروجی/توربین

TCU ســرعت شــفت پولــی ورودی را بــر اســاس ســیگنال های ایــن سنســور محاســبه می کنــد. 

کاتورتــر، درگیر  کنتــرل عملکــرد قفــل تــورک  مهمتریــن مــوارد اســتفاده از اطالعــات ایــن سنســور 

گیربکــس می باشــد. کنتــرل عملکــرد  کالچ و  شــدن 

گیربکس سنسور فشار روغن 

گیربکــس CVT و ارســال ســیگنال  ایــن سنســور جهــت نظــارت بــر فشــار روغــن شــفت پولــی 

گیــرد. مربوطــه بــه TCU مــورد اســتفاده قــرار مــی 
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Oil Pressure Control Solenoid

Input and output pulley shaft oil pressure control solenoids 
(1) and (2) are installed on valve body. TCU receives 
accelerator pedal signals, gear signals and speed signals, 
then sends operation requirements to start oil pressure 
control solenoid for changing speed ratio of the CVT.

Clutch Pressure Control Solenoid

Clutch pressure control solenoid (1) is installed on valve 
body. TCU receives accelerator pedal signals, gear signals 
and speed signals, then sends operation requirements to 
start clutch pressure control solenoid for changing clutch 
engagement.

Torque Converter Pressure Control Solenoid

Torque converter pressure control solenoid (1) is installed on 
valve body. TCU receives accelerator pedal signals, gear 
signals and speed signals, then sends operation 
requirements to start torque converter pressure control 
solenoid for locking torque converter.

Gear Shift Lock Solenoid

Gear shift lock solenoid (arrow) is installed in transmission 
gear shift control mechanism. Before moving out of "P" gear, 
brake pedal should be fully depressed and the ignition 
switch set to "ON" position.

1 2
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1
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شیر سولنوئیدی کنترل فشار روغن

بلــوک هیدرولیــک فشــار روغــن شــفت پولــی هــای محــرک ومتحرک)1(و)2(بــر روی مجموعه 

گاز،موقعیــت دنــده و ســرعت را  بلــوک هیدرولیــک نصــب میشوند.TCUســیگنال های پــدال 

کنتــرل فشــار  کار شــیر ســولنوئیدی  کــرده و ســپس فرامیــن الزم رابــرای شــروع بــه  دریافــت 

گیربکسCVT،صــادر می کنــد. روغــن جهــت تعویــض نســبت ســرعت 
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گیربکــس و ســیگنال های ســرعت،اقدام بــه صــدور فرمــان فعــال شــدن ایــن شــیربرقی جهــت 

کانورتــور ،می کنــد. قفــل شــدن تــورک 

شیر سولنوئیدی قفل دنده

ج شــدن  گرفتــه اســت.قبل از خــار کنتــرل دســته دنــده قــرار  ایــن شــیربرقی بــر روی مکانیــزم 

گــردد و ســوئیچ در  کامــل فشــرده  دســته دنــده از موقعیــت پارک»P«بایــد پــدال ترمــز بطــور 
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Transmission Fluid Temperature Sensor

Transmission fluid temperature sensor is located in valve 
body. The sensor converts transmission fluid temperature 
signals into electronic signals and sends them to 
transmission control unit (TCU). 

Primary Shaft Speed Sensor

TCU calculates the primary shaft speed based on impulse 
signals. It is mainly used for operations of torque converter 
locking, clutch engagement and transmission control.

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor

TCU calculates turbine and secondary shaft speeds based 
on impulse signals. It is mainly used for operations of torque 
converter locking, clutch engagement and transmission 
control.

Fluid Pressure Sensor

Transmission fluid pressure sensor is used to monitor CVT 
pulley shaft pressure and send signals to TCU.
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گیربکس سنسور دمای روغن 
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کــرده و بــه  گیربکــس را بــه ســیگنال هــای الکترونیکــی تبدیــل  ســیگنال های دمــای روغــن 

ــد. ــی نمای ــال م ــس)TCU( ارس گیربک ــت  ــرل یونی کنت

سنسور سرعت ورودی

TCU ســرعت شــفت پولــی ورودی را بــر اســاس ســیگنال های ایــن سنســور محاســبه می کنــد. 

تــورک  کنتــرل عملکــرد قفــل  ایــن سنســور،  از ســیگنال های  اصلــی تریــن مــوارد اســتفاده 

گیربکــس می باشــد. کنتــرل عملکــرد  کالچ و  کاتورتــر، درگیــر شــدن 

سنسور سرعت خروجی/توربین

TCU ســرعت شــفت پولــی ورودی را بــر اســاس ســیگنال های ایــن سنســور محاســبه می کنــد. 

کاتورتــر، درگیر  کنتــرل عملکــرد قفــل تــورک  مهمتریــن مــوارد اســتفاده از اطالعــات ایــن سنســور 

گیربکــس می باشــد. کنتــرل عملکــرد  کالچ و  شــدن 

گیربکس سنسور فشار روغن 

گیربکــس CVT و ارســال ســیگنال  ایــن سنســور جهــت نظــارت بــر فشــار روغــن شــفت پولــی 

گیــرد. مربوطــه بــه TCU مــورد اســتفاده قــرار مــی 
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Tools

Special Tools

General Tools

Puller

Differential Oil Seal Installer

RCH0000059

RCH0000009

Engine Equalizer

Transmission Carrier

RCH0000026

RCH0000005
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ابزار 

ابزار مخصوص

ابزار عمومی

کش پولی 

کننده موتور ابزار ثابت 

کاسه نمد دیفرانسیل کردن  ابزار نصب 

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 
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ECO Mode

In auto mode gear position, press the ECO mode switch, 
"ECO" indicator will appear on the instrument cluster and the 
system enters ECO mode.

System Control Logic

RM1A180180

E

ECO

TCU

CAN

Turbine speed sensor

Primary shaft speed sensor

Secondary shaft speed sensor

Oil temperature sensor

Transmission range sensor

Mode select switch

Oil pressure sensor

TCU relay

Torque converter solenoid

Input pulley shaft oil pressure 
control solenoid

Output pulley shaft oil pressure 
control solenoid

Clutch control solenoid

Gear shift lock solenoid

RM1A180190
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ECO حالت

دکمــه فشــردن  باشــد  اتوماتیــک  حالــت  در  گیربکــس   وقتــی 
E)ECO(،گیربکــس مــد اقتصــادی قــرار می گیــرد وچــراغ ECO در 

کیلومتــر روشــن میشــود. پنــل 

: CVTگیربکس کنترل  گرام  دیا

TCU سنسور سرعت توربینرله

سنسور سرعت شفت ورودی

سنسور سرعت شفت خروجی

گیربکس سنسور دمای روغن 

گیربکس سنسور موقعیت دنده 

سوئیچ انتخاب حالت

گیربکس سنسور فشار روغن 

کانورتور شیربرقی تورک 

کنترل فشار روغن شفت ورودی شیربرقی 

کنترل فشار روغن شفت خروجی شیربرقی 

کالچ کنترل  شیربرقی 

شیربرقی قفل دنده
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مشخصاتعنوان

گیربکس  QR019CHBمدل 

گیربکس ع  CVTنو

)mm( 204طول

)N.m) گشتاور ورودی کثر  190حدا

کاهنده نهایی)کرانویل( 5.141نسبت دنده 

2.39-0.44 محدوده نسبت سرعت پولی

4تعداد سولنوئید
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تســت و عیب یابــی 

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–20

18

DIAGNOSIS & TESTING

Transmission Fluid Level and Quality Inspection

1. After vehicle runs for 5 min, the temperature will reach normal working conditions (ATF temperature 
60 - 80°C, and engine coolant temperature 80 - 100°C).

2. Park vehicle on a flat ground and pull parking brake lever.
3. Start up the engine to make it run at idle speed, and then fully depress brake pedal and move shift lever for 

five times at each gear. Finally, place the lever at "P" or "N" position.
4. Pull out automatic transmission fluid dipstick and clean it 

with non-wool paper; then insert the dipstick into filling 
pipe as much as possible and then take out to observe 
whether it reaches the "HOT" position.

5. Check the transmission fluid:
If fluid becomes brown, replace automatic transmission fluid and check vehicle for working conditions. 
If fluid becomes milk white or cloudy, or there is water in the fluid, replace automatic transmission fluid 
and check for leaking location. 
If fluid becomes black with a lot of powders and there is abnormal wear in the CVT, replace automatic 
transmission fluid and check vehicle for normal working.

Gear Shift Cable Inspection and Adjustment

Shift gear lever from "N" gear to other gears to check whether the lever can be shifted to other gears smoothly 
and precisely, and also check whether gear indicators can indicate the gear correctly.
If gear indicators indicate incorrectly, adjust them as shown below:
1. Park the vehicle at a safe place and pull the parking brake lever. 
2. Change the shift lever to the "N" position.
3. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
4. Disconnect the negative battery cable.
5. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
6. Remove the connecting nut (3) of the gear shift cable (1) 

and shift arm (2). Disconnect the gear shift cable from the 
shift arm.
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کیفیت آن گیربکس و  بازدید سطح روغن 

)80-100٠C80٠-60 و دمای آب موتورCگیربکس 1-پس از رانندگی5دقیقه ای با خودرو،دما به شرایط نرمال خواهدرسید)دمای روغن 

کرده و ترمز دستی را بکشید. 2- خودرو را دریک محل صاف پارک 

کارکند.پــدال ترمــز را تــا انتهــا فشــارداده و دســته دنــده را بیــن حالت هــای مختلــف حرکــت دهیــد.در پایــان دســته دنــده را در  کنیــد تــا در دور آرام  3- موتــور را روشــن 

موقعیــت" P"یــا"N "قــرار دهیــد.

گیربکس : 5- بررسی روغن 

کارکرد گیربکس را بررسی کنید	  گر روغن گیربکس به رنگ قهوه ای تبدیل شده،آن را تعویض کنید و شرایط  ا

گر روغن گیربکس شیری رنگ شده یا حاوی آب است،آن را تعویض کنید،سپس وجود نشتی را بررسی نمایید.	  ا

کارکرد خودرو مطمئن شوید.	  گر روغن گیربکس سیاه رنگ شده ودارای ذرات و تراشه است،آن را تعویض کنیدو از عادی بودن  ا

 	
کابل تعویض دنده  بازدید و تنظیم 

کنتــرل  کــه آیــا تعویــض دنــده بطــور نــرم و دقیــق صــورت میپذیرد؟همچنیــن  کنیــد  دســته دنــده را از وضعیت"N"بــه وضعیتهــای دیگــر تغییــر موقعیــت دهیــدو بررســی 

کیلومترشــمار صحیــح نباشــد،مطابق مراحــل زیــر  کــه نمایــش دنــده در صفحــه  کیلومترشــمار،دنده هــا را درســت نمایــش میدهد؟درصورتــی  کــه آیــا صفحــه  کنیــد 

کنیــد : اقــدام 

کرده و ترمز دستی را بکشید. 1- خودرو را دریک محل صاف پارک 

2- دسته دنده را در موقعیت "N "قرار دهید.

کنید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -3

4- سر باتری منفی را باز کنید.

کش موتور را باز کنید. 5- مجموعه هوا

کابــل تعویــض  کابــل تعویــض دنــده)1( و مهــره بــازوی تعویــض دنــده)3(را بازکــرده و  6- مهــره 

کنیــد.  دنــده را از بــازوی تعویــض دنده)2(جــدا 

کنید.ســپس  گیربکــس را بیــرون بکشــید وبــا یــک پارچــه غیرپشــمی تمیــز  4-گیــج روغــن 

کنیدکــه  گیــج را بیــرون بکشیدوبررســی  کامــل در محــل خــود قراردهید.مجــددًا  گیــج را بطــور 

گیربکــس تاعالمت"HOT"اســت؟ جهــت بررســی دقیق تــر بــه اطالعیــه فنــی  آیاســطح روغــن 

گیربکــس مراجعــه نماییــد. ارســال شــده در فصــول بازدیــد ســطح  روغــن 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

728

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

حشماره پین حشماره پینشر شر

1-29-           

شیربرقی قفل دنده پارک2-30

3TCU 31سیگنال عملکرد رلهTCU رله

کالچ4-32 کنترل فشار  شیربرقی 

کانورتور33کلید Win)زمستان(5 کنترل فشار تورک  شیربرقی 

شیربرقی فشار روغن پولی خروجی34سوئیچ 1پدال ترمز6

شیربرقی فشار روغن پولی ورودی35سوئیچ 2پدال ترمز7

تغذیه سنسورفشار روغن پولی خروجی36برق سنسور فشار روغن پولی ورودی8

9-          37-

-38بدنه سنسور فشار روغن پولی ورودی10

-39سیگنال سنسو رفشار روغن پولی ورودی11

-40سیگنال سنسور فشار روغن پولی خروجی12

41CAN HIGHسنسور فشار روغن پولی خروجی13

42CAN LOWسوئیچ دنده عقب14

15”p“ سوئیچ افزایش دنده دستی43سوئیچ دنده پارک

16”N“ کاهش دنده دستی44سوئیچ خالص سوئیچ 

17”D“ سوئیچ حالت دستی45سوئیچ دنده

برق سوئیچ46سوئیچ دنده سرعت پایین18

سیگنال سنسور دمای روغن47منفی سنسور سرعت خروجی19

گیربکس20 P/N)بدون سیستمPEPS(48منفی سنسور دمای روغن 

سیگنال تغذیه سنسورموقعیت دنده49منفی سنسور سرعت توربین21

سیگنال سنسور سرعت خروجی50سیگنال سنسور سرعت توربین22

سیگنال سنسور سرعت ورودی51منفی سنسور سرعت ورودی23

-52بدنه24

-53بدنه25

تغذیه سنسور سرعت خروجی54بدنه26

تغذیه سنسور سرعت توربین55تغذیه سنسورسرعت ورودی27

برق ورودی56برق سوئیچ28

)TCU( گیربکس کنترل یونیت  لیست ترمینال های 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

729

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

تســت و عیب یابــی 

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–20

18

DIAGNOSIS & TESTING

Transmission Fluid Level and Quality Inspection

1. After vehicle runs for 5 min, the temperature will reach normal working conditions (ATF temperature 
60 - 80°C, and engine coolant temperature 80 - 100°C).

2. Park vehicle on a flat ground and pull parking brake lever.
3. Start up the engine to make it run at idle speed, and then fully depress brake pedal and move shift lever for 

five times at each gear. Finally, place the lever at "P" or "N" position.
4. Pull out automatic transmission fluid dipstick and clean it 

with non-wool paper; then insert the dipstick into filling 
pipe as much as possible and then take out to observe 
whether it reaches the "HOT" position.

5. Check the transmission fluid:
If fluid becomes brown, replace automatic transmission fluid and check vehicle for working conditions. 
If fluid becomes milk white or cloudy, or there is water in the fluid, replace automatic transmission fluid 
and check for leaking location. 
If fluid becomes black with a lot of powders and there is abnormal wear in the CVT, replace automatic 
transmission fluid and check vehicle for normal working.

Gear Shift Cable Inspection and Adjustment

Shift gear lever from "N" gear to other gears to check whether the lever can be shifted to other gears smoothly 
and precisely, and also check whether gear indicators can indicate the gear correctly.
If gear indicators indicate incorrectly, adjust them as shown below:
1. Park the vehicle at a safe place and pull the parking brake lever. 
2. Change the shift lever to the "N" position.
3. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
4. Disconnect the negative battery cable.
5. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
6. Remove the connecting nut (3) of the gear shift cable (1) 

and shift arm (2). Disconnect the gear shift cable from the 
shift arm.
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گیربکــس تاعالمت"HOT"اســت؟ جهــت بررســی دقیق تــر بــه اطالعیــه فنــی  آیاســطح روغــن 

گیربکــس مراجعــه نماییــد. ارســال شــده در فصــول بازدیــد ســطح  روغــن 
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حشماره پین حشماره پینشر شر

1-29-           

شیربرقی قفل دنده پارک2-30

3TCU 31سیگنال عملکرد رلهTCU رله

کالچ4-32 کنترل فشار  شیربرقی 

کانورتور33کلید Win)زمستان(5 کنترل فشار تورک  شیربرقی 

شیربرقی فشار روغن پولی خروجی34سوئیچ 1پدال ترمز6

شیربرقی فشار روغن پولی ورودی35سوئیچ 2پدال ترمز7

تغذیه سنسورفشار روغن پولی خروجی36برق سنسور فشار روغن پولی ورودی8

9-          37-

-38بدنه سنسور فشار روغن پولی ورودی10

-39سیگنال سنسو رفشار روغن پولی ورودی11

-40سیگنال سنسور فشار روغن پولی خروجی12

41CAN HIGHسنسور فشار روغن پولی خروجی13

42CAN LOWسوئیچ دنده عقب14

15”p“ سوئیچ افزایش دنده دستی43سوئیچ دنده پارک

16”N“ کاهش دنده دستی44سوئیچ خالص سوئیچ 

17”D“ سوئیچ حالت دستی45سوئیچ دنده

برق سوئیچ46سوئیچ دنده سرعت پایین18

سیگنال سنسور دمای روغن47منفی سنسور سرعت خروجی19

گیربکس20 P/N)بدون سیستمPEPS(48منفی سنسور دمای روغن 

سیگنال تغذیه سنسورموقعیت دنده49منفی سنسور سرعت توربین21

سیگنال سنسور سرعت خروجی50سیگنال سنسور سرعت توربین22

سیگنال سنسور سرعت ورودی51منفی سنسور سرعت ورودی23

-52بدنه24

-53بدنه25

تغذیه سنسور سرعت خروجی54بدنه26

تغذیه سنسور سرعت توربین55تغذیه سنسورسرعت ورودی27

برق ورودی56برق سوئیچ28

)TCU( گیربکس کنترل یونیت  لیست ترمینال های 
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Transmission Fluid Temperature Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the transmission wire harness connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between the transmission wire harness connector terminals 5 - 6.

Primary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the primary shaft speed sensor connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between terminals of primary shaft speed sensor as shown in the table below at 

normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180240

Item Terminal Temperature (°C (°F)) Resistance (kΩ)

Gear Box 5 - 6
20 (68) 6.5

80 (176) 0.9

RM1A180250

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Primary Shaft Speed Sensor

+ -

1 3 7.7

3 1 5.7

1 2 1.7

3 2 0Chery Automobile Co., Ltd.
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18

Transmission Fluid Temperature Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the transmission wire harness connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between the transmission wire harness connector terminals 5 - 6.

Primary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the primary shaft speed sensor connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between terminals of primary shaft speed sensor as shown in the table below at 

normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180240

Item Terminal Temperature (°C (°F)) Resistance (kΩ)

Gear Box 5 - 6
20 (68) 6.5

80 (176) 0.9

RM1A180250

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Primary Shaft Speed Sensor

+ -

1 3 7.7

3 1 5.7

1 2 1.7

3 2 0

گیربکس بررسی سنسور دمای روغن 

کنید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. گیربکس را باز  کانکتوردسته سیم   -2

گیربکس را اندازه بگیرید. کانکتور دسته سیم  3- مقاومت بین ترمینال های5و6 

مقاومت)C  )Fدرجه حرارت ترمینالنام قطعه

گیربکس 6.5)68(520-6سنسور دمای روغن 
80 )176(0.9

بررسی سنسور سرعت شفت ورودی

کنید. کلیه تجهیزات برقی و موتور را خاموش   -1

کنید. کانکتور سنسور سرعت ورودی را باز   -2

3- مقاومت بین ترمینال های سنسور سرعت ورودی را مطابق جدول زیر در دمای نرمال اندازه بگیرید.

تذکر :

ــر میپذیرد.بنابرایــن احتمــااًل مقاومــت  ــه و بشــدت از شــرایط محیطــی وطــرز اســتفاده  تاثی ــود و خــازن تشــکیل یافت ــی سنســور ســرعت ورودی از دی قطعــات داخل

واقعــی از مقادیــر جــدول زیــر بــه اندازه15درصــد متفــاوت خواهــد بــود.

مقادیر مجازنام قطعه

سنسور سرعت شفت ورودی

مقاومت)MΩ(ارتباط مولتی متر

+-
137.7
315.7
121.7
320
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7. Loosen the gear range switch fixing bolts, and adjust the 
relative position of the gear range switch and shift arm to 
make the holes of gear shift arm (1) and gear range 
switch (2) coincident.

8. Use a proper tool to fix the gear shift arm and gear range switch, and then tighten the bolts to the specified 
torque.

9. Start engine only when the gear lever is at the "P" or "N" gear.

Gear Range Switch Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the gear range switch wire harness connector.

5. Check for continuity between the terminals of gear range switch wire harness connector according to the 
table below.

If result is not as specified, replace the gear range switch.

RM1A180220

1
2

CAUTION

The ledge of gear shift cable must be placed into the slot of shift arm.

RM1A180230

Gearshift Position Terminal Specified Condition

P 1 - 9, 7 - 8

Continuity

R 9 - 10

N 3 - 9, 7 - 8

D 6 - 9

L 2 - 9

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–21

18

7. Loosen the gear range switch fixing bolts, and adjust the 
relative position of the gear range switch and shift arm to 
make the holes of gear shift arm (1) and gear range 
switch (2) coincident.

8. Use a proper tool to fix the gear shift arm and gear range switch, and then tighten the bolts to the specified 
torque.

9. Start engine only when the gear lever is at the "P" or "N" gear.

Gear Range Switch Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the gear range switch wire harness connector.

5. Check for continuity between the terminals of gear range switch wire harness connector according to the 
table below.

If result is not as specified, replace the gear range switch.

RM1A180220

1
2

CAUTION

The ledge of gear shift cable must be placed into the slot of shift arm.

RM1A180230

Gearshift Position Terminal Specified Condition

P 1 - 9, 7 - 8

Continuity

R 9 - 10

N 3 - 9, 7 - 8

D 6 - 9

L 2 - 9

ــه تنظیــم ســوئیچ  کنیدونســبت ب گیربکــس را شــل  ــده  7-پیــچ اتصــال ســوئیچ موقعیــت دن

کــه ســوراخ بــازوی تعویــض  کنیــد بــه نحــوی  بــا موقعیــت حاضــر بــازوی تعویــض دنــده اقــدام 

دنده)1(بــا ســوئیچ موقعیــت دنــده همخوانــی داشــته باشــند.

8- بــا یــک ابــزار مناســب،بازوی تعویــض دنــده و ســوئیچ موقعیــت دنــده را ثابــت نگهداریــد و 

کنیــد. گشــتاور مجــاز ســفت  ســپس پیچ هــا راطبــق 

9- دسته دنده را دریکی از موقعیت های" P"یا"N "قرار دهید و استارت بزنید.

گیربکس : بررسی سوئیچ موقعیت دنده 

کنید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را باز   -2

کنید. کانکتور دسته سیم سوئیچ موقعیت دنده را باز   -3

کانکتــور را در دنــده هــای مختلف،طبــق جــدول زیــر  4- برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینال هــای 

کنیــد. کنتــرل 

کابل تعویض دنده باید داخل شکاف بازوی تعویض دنده قرار داده شود.	  لبه یا زبانه 

  توجه

موقعیت دندهترمینالشرایط

ارتباط باید برقرار باشد

8P-7 و 1-9
9-10R

8N-7 و 3-9
6-9D
2-9L

کنید. گرنتیجه تست قابل قبول نیست،سوئیچ موقعیت دنده را تعویض  5- ا
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Transmission Fluid Temperature Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the transmission wire harness connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between the transmission wire harness connector terminals 5 - 6.

Primary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the primary shaft speed sensor connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between terminals of primary shaft speed sensor as shown in the table below at 

normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180240

Item Terminal Temperature (°C (°F)) Resistance (kΩ)

Gear Box 5 - 6
20 (68) 6.5

80 (176) 0.9

RM1A180250

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Primary Shaft Speed Sensor

+ -

1 3 7.7

3 1 5.7

1 2 1.7

3 2 0Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT
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18

Transmission Fluid Temperature Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the transmission wire harness connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between the transmission wire harness connector terminals 5 - 6.

Primary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the primary shaft speed sensor connector.

3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Check for resistance between terminals of primary shaft speed sensor as shown in the table below at 

normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180240

Item Terminal Temperature (°C (°F)) Resistance (kΩ)

Gear Box 5 - 6
20 (68) 6.5

80 (176) 0.9

RM1A180250

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Primary Shaft Speed Sensor

+ -

1 3 7.7

3 1 5.7

1 2 1.7

3 2 0

گیربکس بررسی سنسور دمای روغن 

کنید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. گیربکس را باز  کانکتوردسته سیم   -2

گیربکس را اندازه بگیرید. کانکتور دسته سیم  3- مقاومت بین ترمینال های5و6 

مقاومت)C  )Fدرجه حرارت ترمینالنام قطعه

گیربکس 6.5)68(520-6سنسور دمای روغن 
80 )176(0.9

بررسی سنسور سرعت شفت ورودی

کنید. کلیه تجهیزات برقی و موتور را خاموش   -1

کنید. کانکتور سنسور سرعت ورودی را باز   -2

3- مقاومت بین ترمینال های سنسور سرعت ورودی را مطابق جدول زیر در دمای نرمال اندازه بگیرید.

تذکر :

ــر میپذیرد.بنابرایــن احتمــااًل مقاومــت  ــه و بشــدت از شــرایط محیطــی وطــرز اســتفاده  تاثی ــود و خــازن تشــکیل یافت ــی سنســور ســرعت ورودی از دی قطعــات داخل

واقعــی از مقادیــر جــدول زیــر بــه اندازه15درصــد متفــاوت خواهــد بــود.

مقادیر مجازنام قطعه

سنسور سرعت شفت ورودی

مقاومت)MΩ(ارتباط مولتی متر

+-
137.7
315.7
121.7
320
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7. Loosen the gear range switch fixing bolts, and adjust the 
relative position of the gear range switch and shift arm to 
make the holes of gear shift arm (1) and gear range 
switch (2) coincident.

8. Use a proper tool to fix the gear shift arm and gear range switch, and then tighten the bolts to the specified 
torque.

9. Start engine only when the gear lever is at the "P" or "N" gear.

Gear Range Switch Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the gear range switch wire harness connector.

5. Check for continuity between the terminals of gear range switch wire harness connector according to the 
table below.

If result is not as specified, replace the gear range switch.

RM1A180220

1
2

CAUTION

The ledge of gear shift cable must be placed into the slot of shift arm.

RM1A180230

Gearshift Position Terminal Specified Condition

P 1 - 9, 7 - 8

Continuity

R 9 - 10

N 3 - 9, 7 - 8

D 6 - 9

L 2 - 9

Chery Automobile Co., Ltd.
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7. Loosen the gear range switch fixing bolts, and adjust the 
relative position of the gear range switch and shift arm to 
make the holes of gear shift arm (1) and gear range 
switch (2) coincident.

8. Use a proper tool to fix the gear shift arm and gear range switch, and then tighten the bolts to the specified 
torque.

9. Start engine only when the gear lever is at the "P" or "N" gear.

Gear Range Switch Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the gear range switch wire harness connector.

5. Check for continuity between the terminals of gear range switch wire harness connector according to the 
table below.

If result is not as specified, replace the gear range switch.

RM1A180220

1
2

CAUTION

The ledge of gear shift cable must be placed into the slot of shift arm.

RM1A180230

Gearshift Position Terminal Specified Condition

P 1 - 9, 7 - 8

Continuity

R 9 - 10

N 3 - 9, 7 - 8

D 6 - 9

L 2 - 9

ــه تنظیــم ســوئیچ  کنیدونســبت ب گیربکــس را شــل  ــده  7-پیــچ اتصــال ســوئیچ موقعیــت دن

کــه ســوراخ بــازوی تعویــض  کنیــد بــه نحــوی  بــا موقعیــت حاضــر بــازوی تعویــض دنــده اقــدام 

دنده)1(بــا ســوئیچ موقعیــت دنــده همخوانــی داشــته باشــند.

8- بــا یــک ابــزار مناســب،بازوی تعویــض دنــده و ســوئیچ موقعیــت دنــده را ثابــت نگهداریــد و 

کنیــد. گشــتاور مجــاز ســفت  ســپس پیچ هــا راطبــق 

9- دسته دنده را دریکی از موقعیت های" P"یا"N "قرار دهید و استارت بزنید.

گیربکس : بررسی سوئیچ موقعیت دنده 

کنید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را باز   -2

کنید. کانکتور دسته سیم سوئیچ موقعیت دنده را باز   -3

کانکتــور را در دنــده هــای مختلف،طبــق جــدول زیــر  4- برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینال هــای 

کنیــد. کنتــرل 

کابل تعویض دنده باید داخل شکاف بازوی تعویض دنده قرار داده شود.	  لبه یا زبانه 

  توجه

موقعیت دندهترمینالشرایط

ارتباط باید برقرار باشد

8P-7 و 1-9
9-10R

8N-7 و 3-9
6-9D
2-9L

کنید. گرنتیجه تست قابل قبول نیست،سوئیچ موقعیت دنده را تعویض  5- ا
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Primary/Secondary Shaft Pressure Sensor Inspection

Primary Shaft Pressure Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
3. Disconnect the primary shaft pressure sensor connector.

Secondary Shaft Pressure Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
3. Disconnect the secondary shaft pressure sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of primary/secondary shaft pressure sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180280

RM1A180290

Item Multimeter Connection Specified Condition (kΩ)

Primary/Secondary Shaft Pressure 
Sensor

1 - 3 45.77

2 - 1 39.6

بررسی سنسور فشار روغن شفت ورودی

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. خ جلو چپ را باز  گیر چر 2- شل 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت ورودی را جدا   -3

بررسی سنسور فشار روغن شفت خروجی

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. 2- باتری و سینی زیر آن را باز 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت خروجی را جدا   -3

4- مقاومت بین ترمینال های سنسور فشار روغن ورودی وخروجی رامطابق جدول زیر اندازه بگیرید.

تذکر :

قطعات داخلی سنسور  از دیود و خازن تشکیل یافته و بشدت از شرایط محیطی وطرز استفاده تاثیر میپذیرد.بنابراین احتمااًل مقاومت واقعی از مقادیر جدول 

زیر به اندازه15درصد متفاوت خواهد بود.

مقلومت )KΩ(ترمینالنام قطعه

145.77-3سنسور فشار روغن شفت ورودی و خروجی
1-239.6

بررسی سنسور های فشار روغن شفت ورودی و خروجی
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–23

18

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the secondary shaft speed sensor connector.

Turbine Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the turbine shaft speed sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of turbine/secondary shaft speed sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180260

RM1A180270

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Turbine/Secondary Shaft Speed 
Sensor

+ -

1 3 7.71

3 1 5.75

1 2 16.5

3 2 2.3

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–23

18

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the secondary shaft speed sensor connector.

Turbine Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the turbine shaft speed sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of turbine/secondary shaft speed sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180260

RM1A180270

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Turbine/Secondary Shaft Speed 
Sensor

+ -

1 3 7.71

3 1 5.75

1 2 16.5

3 2 2.3

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی

کنید. کلیه تجهیزات برقی و موتور را خاموش   -1

کنید. کش را باز  2- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت شفت خروجی را جدا   -3

بررسی سنسور سرعت توربین

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کش را باز  2- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت توربین را جدا   -3

کانکتورسنسور سرعت خروجی/توربین را مطابق جدول زیر اندازه بگیرید. 4- مقاومت بین ترمینال های 

تذکر :

قطعات داخلی سنسور از دیود و خازن تشکیل یافته و بشدت از شرایط محیطی وطرز استفاده تاثیر میپذیرد.بنابراین احتمااًل مقاومت واقعی از مقادیر جدول 

زیر به اندازه15درصد متفاوت خواهد بود.

نام قطعه
مقاومت (MΩ(ارتباط مولتی متر

+-
137.71
315.75
1216.5
322.3

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی/توربین
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–24

18

Primary/Secondary Shaft Pressure Sensor Inspection

Primary Shaft Pressure Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
3. Disconnect the primary shaft pressure sensor connector.

Secondary Shaft Pressure Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
3. Disconnect the secondary shaft pressure sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of primary/secondary shaft pressure sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180280

RM1A180290

Item Multimeter Connection Specified Condition (kΩ)

Primary/Secondary Shaft Pressure 
Sensor

1 - 3 45.77

2 - 1 39.6

بررسی سنسور فشار روغن شفت ورودی

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. خ جلو چپ را باز  گیر چر 2- شل 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت ورودی را جدا   -3

بررسی سنسور فشار روغن شفت خروجی

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. 2- باتری و سینی زیر آن را باز 

کنید. کانکتور سنسور فشار شفت خروجی را جدا   -3

4- مقاومت بین ترمینال های سنسور فشار روغن ورودی وخروجی رامطابق جدول زیر اندازه بگیرید.

تذکر :

قطعات داخلی سنسور  از دیود و خازن تشکیل یافته و بشدت از شرایط محیطی وطرز استفاده تاثیر میپذیرد.بنابراین احتمااًل مقاومت واقعی از مقادیر جدول 

زیر به اندازه15درصد متفاوت خواهد بود.

مقلومت )KΩ(ترمینالنام قطعه

145.77-3سنسور فشار روغن شفت ورودی و خروجی
1-239.6

بررسی سنسور های فشار روغن شفت ورودی و خروجی
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–23

18

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the secondary shaft speed sensor connector.

Turbine Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the turbine shaft speed sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of turbine/secondary shaft speed sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180260

RM1A180270

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Turbine/Secondary Shaft Speed 
Sensor

+ -

1 3 7.71

3 1 5.75

1 2 16.5

3 2 2.3

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–23

18

Turbine/Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

Secondary Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the secondary shaft speed sensor connector.

Turbine Shaft Speed Sensor Inspection

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
3. Disconnect the turbine shaft speed sensor connector.

4. Check for resistance between terminals of turbine/secondary shaft speed sensor as shown in the table 
below at normal temperature.

HINT:

Inner parts of the sensor are triode and capacitor, and will be affected greatly by environment and usage 
condition. Therefore, actual measured value is within specified value plus/minus 15% in the table below.

RM1A180260

RM1A180270

Item Multimeter Connection Specified Condition 

(MΩ)

Turbine/Secondary Shaft Speed 
Sensor

+ -

1 3 7.71

3 1 5.75

1 2 16.5

3 2 2.3

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی

کنید. کلیه تجهیزات برقی و موتور را خاموش   -1

کنید. کش را باز  2- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت شفت خروجی را جدا   -3

بررسی سنسور سرعت توربین

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1

کنید. کش را باز  2- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت توربین را جدا   -3

کانکتورسنسور سرعت خروجی/توربین را مطابق جدول زیر اندازه بگیرید. 4- مقاومت بین ترمینال های 

تذکر :

قطعات داخلی سنسور از دیود و خازن تشکیل یافته و بشدت از شرایط محیطی وطرز استفاده تاثیر میپذیرد.بنابراین احتمااًل مقاومت واقعی از مقادیر جدول 

زیر به اندازه15درصد متفاوت خواهد بود.

نام قطعه
مقاومت (MΩ(ارتباط مولتی متر

+-
137.71
315.75
1216.5
322.3

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی/توربین
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کدهای خطای غیر دائم و موقت عیب یابی 

کدهای خطای غیر دائم  عیب یابی 
گر ایرادی بطور متناوب تکرار شود،مراحل زیر را انجام دهید : ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  فرسودگی،له شدگی،تا شدن و شکستگی دسته سیم را بازدید 
کنید.	  اطالعات ارائه شده توسط دستگاه عیب یابx-431 در رابطه با ایراد را مرور 
کنیدکه آیا سیگنال مدار قطع و وصل میشود؟	  کانکتور مرتبط با ایراد را تکان دهید وکنترل  دسته سیم و 
کنید.	  که درآن ایراد ظاهر میشود را شبیه سازی  گر میتوانید،شرایطی  ا
ک میشود.	  کد خطا پا کنیدکه آیا اطالعات مربوطه تغییر میکنندو آیا  کانکتور،کنترل  درطول تکان دادن دسته سیم و 
کنید .	  کانکتور را بررسی  شکستگی،خم شدن،بیرون زدن و یا سولفاته شدن ترمینال های 
کنید.	  سنسور مرتبط با ایراد و محل نصب آن را از لحاظ آسیب دیدگی  یا وجود مواد خارجی و...که باعث تولید سیگنال اشتباه میشوند،بازدید 
کمکی عیب یابی میتوانند مفید واقع شوند.	  اسیلوسکوپ و سایر دستگاههای 
کنید.	  کرده و روی یک خودروی سالم نصب و تست  گیربکس را از روی خودروی ایراد دار باز  کنترل یونیت 

ک شود،کنترل یونیت را روی خودروی اول مجددًا نصب کنید. گر کد خطا پا ک شود،کنترل یونیت خراب است. ا گر کد خطا نتواند پا ا

بازدید اتصال بدنه ها 
ک و مــواد خورنــده  کثــرًا در معــرض رطوبت،گــرد وخــا اتصــال بدنــه هــا نقــش بســیار مهمــی در عملکــرد صحیــح مدارهــا و تجهیــزات برقــی دارند.اتصــال بدنــه هــا ا

کــه موجــب ایجــاد انحــراف در رونــد عملکــردی یــک مــدار خواهــد شــد. قراردارند.خوردگــی یــا زنــگ زدگــی میتوانــد باعــث تولیــد مقاومــت مضاعــف شــود 
گونــه مدارهــا تاثیرخواهــد گذاشــت.هنگام  کنتــرل الکترونیکــی حســاس بــه اتصــال بدنــه مناســب می باشــند و یــک اتصــال بدنــه پوســیده یــا شــل روی ایــن  مدارهــای 

بررســی اتصــال بدنــه ها،اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد :
کنید. 1- پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. 2- سطوح تماس را از نظر لکه دار بودن،کثیف بودن و زنگ زدگی بازدید 
کنید. 3- برای اطمینان از یک اتصال مناسب،سطوح تماس اتصال بدنه را درصورت نیاز تمیز 

4- پیچ و مهره را بادقت ببندید.
کنید. 5- وجود تداخل و برخورد سایر تجهیزات و قطعات را با مدار اتصال بدنه بررسی 

کــرده  و از تمیــز بــودن دســته  کنتــرل  6-درصورتیکــه چندیــن ســیم مختلــف ازیــک اتصــال بدنــه اســتفاده میکنند،صحیــح بــودن اتصــال ســیمها بــه اتصــال بدنــه را 
ســیمها،نصب صحیــح آنهــادر جــای خــود و عایــق بنــدی مناســب آنهامطمئــن شــوید

کدخطاکد خطا تعریف 

P0701 گیربکس کنترل یونیت  خطای عملکرد 

P0702گیربکس کنترل یونیت  خطای الکترونیکی 

P0703پدال ترمزB خطای مدار سوئیچ

P0705)L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی خطای مدار Aسنسور موقعیت دنده 

P0706) L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی خطای محدوده مدار Aسنسور موقعیت دنده 

P0707) L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی کم بودن ولتاژ مدار Aسنسور موقعیت دنده  خطای 

P0708گیربکس خطای باال بودن و لتاژ مدار A سنسور موقعیت دنده 

P0709گیربکس خطای متناوب مدار A سنسور موقعیت دنده 

)DTC( کدهای خطا لیست 
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ایرادات جدول 

علل احتمالیایراد

ایراد سوئیچ پدال ترمز یا مدار برقیعلی رغم باز بودن سوئیچ وفشرده شدن پدال ترمز،دنده پارک آزاد نمی شود

ایراد شیر برقی قفل دسته دنده

 

ضربه زنی شدید هنگام تعویض دنده درحالت درجا

ایراد سنسور سرعت توربین

کانکتور یا دسته سیم ایراد 

ایراد شیر برقی

کیلومترشمار با دنده درگیر متفاوت است. کابل تعویض دنده و بازوی تعویض دندهدروضعیتDیاR،دنده نشان داده شده درصفحه 

بدرستی نصب نشده اند

تغییــرات ســرعت غیرعادی،ضربــه زنــی و تــکان خــوردن هنــگام تعویــض دنده،رانندگــی نامطلــوب 

و غیــر راحــت

ایراد سنسور فشار روغن

کانکتور یا دسته سیم ایراد 

ایراد سنسور سرعت

کیلومترشمار درست نشان می دهد گیربکسپس از درگیرشدن دنده،خودرو حرکت نمی کند ولی صفحه  ایراد پمپ روغن 

ایراد شیربرقی

کند گیربکسخودرو در دنده عقب حرکت نمی  ایراد سیستم دنده سیاره ای 

کند نصب نادرست لوله روغن رادیاتور یا تا شدن آنخودرو در DیاR حرکت نمی 

گیربکس کن  کالچ قفل  ایراد 

گیربکس هنگام حرکت گیربکسصدای غیرعادی  کمبود روغن 

گیربکس غیرعادی استکاهش قدرت و سرعت در سرعتهای باال دمای 

راهنمای عیب یابی :

کنید. کانکتور عیب یابی)DLC(وصل  1- دستگاه عیب یاب X-431 را به 

کنید. 2- از وجود ایراد مطمئن شده و مراحل عیب یابی و تعمیر را طی 

ک نشود،یعنی ایراد وجوددارد و ماندگار است. گرکد خطا پا 3- ا

کنید. گیری ولتاژ قطعات الکتریکی استفاده  4- فقط از مولتی متر دیجیتالی برای اندازه 

کنید. 5- به اطالعیه های فنی مرتبط با ایراد مراجعه 

کنید. 6- دسته سیم های مربوط به ایراد را بصورت چشمی وظاهری بازدید 

کنید. کد خطا ارتباط دارند،بازدید  که با  کلیه اتصال بدنه های مستقیم مدیریت موتور)ECM(را   -7

کنید. کدهای خطا را چک  کرده و تغذیه برق مثبت و اتصال بدنه های مرتبط با  کدهای خطای متعدد،به مدارهای برقی مراجعه  8- درصورت وجود 
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کدهای خطای غیر دائم و موقت عیب یابی 

کدهای خطای غیر دائم  عیب یابی 
گر ایرادی بطور متناوب تکرار شود،مراحل زیر را انجام دهید : ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  فرسودگی،له شدگی،تا شدن و شکستگی دسته سیم را بازدید 
کنید.	  اطالعات ارائه شده توسط دستگاه عیب یابx-431 در رابطه با ایراد را مرور 
کنیدکه آیا سیگنال مدار قطع و وصل میشود؟	  کانکتور مرتبط با ایراد را تکان دهید وکنترل  دسته سیم و 
کنید.	  که درآن ایراد ظاهر میشود را شبیه سازی  گر میتوانید،شرایطی  ا
ک میشود.	  کد خطا پا کنیدکه آیا اطالعات مربوطه تغییر میکنندو آیا  کانکتور،کنترل  درطول تکان دادن دسته سیم و 
کنید .	  کانکتور را بررسی  شکستگی،خم شدن،بیرون زدن و یا سولفاته شدن ترمینال های 
کنید.	  سنسور مرتبط با ایراد و محل نصب آن را از لحاظ آسیب دیدگی  یا وجود مواد خارجی و...که باعث تولید سیگنال اشتباه میشوند،بازدید 
کمکی عیب یابی میتوانند مفید واقع شوند.	  اسیلوسکوپ و سایر دستگاههای 
کنید.	  کرده و روی یک خودروی سالم نصب و تست  گیربکس را از روی خودروی ایراد دار باز  کنترل یونیت 

ک شود،کنترل یونیت را روی خودروی اول مجددًا نصب کنید. گر کد خطا پا ک شود،کنترل یونیت خراب است. ا گر کد خطا نتواند پا ا

بازدید اتصال بدنه ها 
ک و مــواد خورنــده  کثــرًا در معــرض رطوبت،گــرد وخــا اتصــال بدنــه هــا نقــش بســیار مهمــی در عملکــرد صحیــح مدارهــا و تجهیــزات برقــی دارند.اتصــال بدنــه هــا ا

کــه موجــب ایجــاد انحــراف در رونــد عملکــردی یــک مــدار خواهــد شــد. قراردارند.خوردگــی یــا زنــگ زدگــی میتوانــد باعــث تولیــد مقاومــت مضاعــف شــود 
گونــه مدارهــا تاثیرخواهــد گذاشــت.هنگام  کنتــرل الکترونیکــی حســاس بــه اتصــال بدنــه مناســب می باشــند و یــک اتصــال بدنــه پوســیده یــا شــل روی ایــن  مدارهــای 

بررســی اتصــال بدنــه ها،اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد :
کنید. 1- پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. 2- سطوح تماس را از نظر لکه دار بودن،کثیف بودن و زنگ زدگی بازدید 
کنید. 3- برای اطمینان از یک اتصال مناسب،سطوح تماس اتصال بدنه را درصورت نیاز تمیز 

4- پیچ و مهره را بادقت ببندید.
کنید. 5- وجود تداخل و برخورد سایر تجهیزات و قطعات را با مدار اتصال بدنه بررسی 

کــرده  و از تمیــز بــودن دســته  کنتــرل  6-درصورتیکــه چندیــن ســیم مختلــف ازیــک اتصــال بدنــه اســتفاده میکنند،صحیــح بــودن اتصــال ســیمها بــه اتصــال بدنــه را 
ســیمها،نصب صحیــح آنهــادر جــای خــود و عایــق بنــدی مناســب آنهامطمئــن شــوید

کدخطاکد خطا تعریف 

P0701 گیربکس کنترل یونیت  خطای عملکرد 

P0702گیربکس کنترل یونیت  خطای الکترونیکی 

P0703پدال ترمزB خطای مدار سوئیچ

P0705)L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی خطای مدار Aسنسور موقعیت دنده 

P0706) L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی خطای محدوده مدار Aسنسور موقعیت دنده 

P0707) L,D,N,R,Pگیربکس)ورودی کم بودن ولتاژ مدار Aسنسور موقعیت دنده  خطای 

P0708گیربکس خطای باال بودن و لتاژ مدار A سنسور موقعیت دنده 

P0709گیربکس خطای متناوب مدار A سنسور موقعیت دنده 

)DTC( کدهای خطا لیست 
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ایرادات جدول 

علل احتمالیایراد

ایراد سوئیچ پدال ترمز یا مدار برقیعلی رغم باز بودن سوئیچ وفشرده شدن پدال ترمز،دنده پارک آزاد نمی شود

ایراد شیر برقی قفل دسته دنده

 

ضربه زنی شدید هنگام تعویض دنده درحالت درجا

ایراد سنسور سرعت توربین

کانکتور یا دسته سیم ایراد 

ایراد شیر برقی

کیلومترشمار با دنده درگیر متفاوت است. کابل تعویض دنده و بازوی تعویض دندهدروضعیتDیاR،دنده نشان داده شده درصفحه 

بدرستی نصب نشده اند

تغییــرات ســرعت غیرعادی،ضربــه زنــی و تــکان خــوردن هنــگام تعویــض دنده،رانندگــی نامطلــوب 

و غیــر راحــت

ایراد سنسور فشار روغن

کانکتور یا دسته سیم ایراد 

ایراد سنسور سرعت

کیلومترشمار درست نشان می دهد گیربکسپس از درگیرشدن دنده،خودرو حرکت نمی کند ولی صفحه  ایراد پمپ روغن 

ایراد شیربرقی

کند گیربکسخودرو در دنده عقب حرکت نمی  ایراد سیستم دنده سیاره ای 

کند نصب نادرست لوله روغن رادیاتور یا تا شدن آنخودرو در DیاR حرکت نمی 

گیربکس کن  کالچ قفل  ایراد 

گیربکس هنگام حرکت گیربکسصدای غیرعادی  کمبود روغن 

گیربکس غیرعادی استکاهش قدرت و سرعت در سرعتهای باال دمای 

راهنمای عیب یابی :

کنید. کانکتور عیب یابی)DLC(وصل  1- دستگاه عیب یاب X-431 را به 

کنید. 2- از وجود ایراد مطمئن شده و مراحل عیب یابی و تعمیر را طی 

ک نشود،یعنی ایراد وجوددارد و ماندگار است. گرکد خطا پا 3- ا

کنید. گیری ولتاژ قطعات الکتریکی استفاده  4- فقط از مولتی متر دیجیتالی برای اندازه 

کنید. 5- به اطالعیه های فنی مرتبط با ایراد مراجعه 

کنید. 6- دسته سیم های مربوط به ایراد را بصورت چشمی وظاهری بازدید 

کنید. کد خطا ارتباط دارند،بازدید  که با  کلیه اتصال بدنه های مستقیم مدیریت موتور)ECM(را   -7

کنید. کدهای خطا را چک  کرده و تغذیه برق مثبت و اتصال بدنه های مرتبط با  کدهای خطای متعدد،به مدارهای برقی مراجعه  8- درصورت وجود 
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کد خطاکد خطا تعریف 
P0775 کنترل فشار روغن B خطای شیر سولنوئیدی

P0776کنترل فشار در حالت بسته  B کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0777کنترل فشار در حالت باز  B کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0778کنترل فشار روغن  B خطای الکتریکی شیر سولنوئیدی

P0779کنترل فشار روغن  B خطای متناوب شیر سولنوئیدی

P0791 سنسور سرعت شفت میانی A خطای مدار

P0792سنسور سرعت شفت میانی A خطای محدوده مدار

P0793سنسور سرعت شفت میانی Aخطای عدم وجود سیگنال مدار

P0794     سنسور سرعت شفت میانی Aخطای متناوب مدار

P0811کالچ محرک خطای لغزش 

P0814گیربکس خطای مدار نشانگر دنده درگیر  

P0815خطای مدار سوئیچ افزایش دنده

P0816کاهش دنده خطای مدار سوئیچ 

P0817کن استارت خطای قطعی مدار قطع 

P081Aکن استارت خطای پایین بودن ولتاژ مدار قطع 

P081Bکن استارت خطای باال بودن ولتاژ مدار قطع 

P081Cگیربکس خطای مدار حالت پارک 

P081Dگیربکس خطای مدار حالت خالص 

P081Eدنده عقبB کالچ خطای لغزش 

P0826کاهش دنده  خطای مدار سوئیچ افزایش و 

P0827کاهش دنده خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ افزایش و 

P0828کاهش دنده خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ افزایش و 

P0811کالچ پیوسته خطای لغزش 

P0840گیربکس خطای مدار سنسور A فشار روغن 

P0841گیربکس خطای محدوده عملکردی مدار سنسور A فشار روغن 

P0842گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور A فشار روغن 

P0843گیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور A فشار روغن 

P0844گیربکس خطای متناوب مدار سنسور A فشار روغن 

P0845گیربکس خطای مدار سنسورB  فشار روغن 

P0846گیربکس خطای محدوده عملکردی مدار سنسور B فشار روغن 

P0847گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسورB فشار روغن 

P0848گیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور B فشار روغن 

P0849گیربکس خطای متناوب مدار سنسور B فشار روغن 
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کد خطاکد خطا تعریف 
P0715خطای مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0716خطای محدوده مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0717خطای عدم ارسال سیگنال مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0718خطای متناوب مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0719سوئیچ  پدال ترمز B کم بودن ولتاژ مدار خطای 

P071Aگیربکس خطای مدار سوئیچ حالت اسپرت 

P071Bگیربکس کم بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت اسپرت  خطای 

P071Cگیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت 

P071Dگیربکس خطای مدار سوئیچ حالت زمستان 

P071Eگیربکس کم بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت زمستان  خطای 

P071Fگیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت زمستان 

P0720خطای مدار سنسور سرعت خروجی

P0721خطای محدوده عملکرد مدار سنسور سرعت خروجی

P0722خطای عدم وجود سیگنال مدار سنسور سرعت خروجی

P0723خطای متناوب مدار سنسور سرعت خروجی

P0724سوئیچ پدال ترمزB خطای باال بودن ولتاژ مدار

P0725خطای مدار سنسور دور موتور

P0726خطای محدوده عملکرد سنسور دور موتور

P0727خطای عدم وجود سیگنال مدار سنسور دور موتور

P0728خطای متناوب مدار سنسور دور موتور

P0730خطای نادرست بودن نسبت دنده

P0740کانورتور کالچ تورک  خطای قطعی مدار 

P0741کانورتور کالچ تورک  خطای عملکردی 

P0742کانورتور کالچ تورک  کردن مدار  گیرپاژ  خطای 

P0743کانورتور کالچ تورک  خطای الکتریکی مدار 

P0744کانورتور کالچ تورک  خطای متناوب مدار 

P0745 کنترل فشار روغنA خطای شیر سولنوئیدی

P0746کنترل فشار در حالت بستهA کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0747کنترل فشار در حالت بازA کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0748کنترل فشار روغنA خطای الکتریکی شیر سولنوئیدی

P0749کنترل فشار روغنA خطای متناوب شیر سولنوئیدی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

737

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کد خطاکد خطا تعریف 
P0775 کنترل فشار روغن B خطای شیر سولنوئیدی

P0776کنترل فشار در حالت بسته  B کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0777کنترل فشار در حالت باز  B کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0778کنترل فشار روغن  B خطای الکتریکی شیر سولنوئیدی

P0779کنترل فشار روغن  B خطای متناوب شیر سولنوئیدی

P0791 سنسور سرعت شفت میانی A خطای مدار

P0792سنسور سرعت شفت میانی A خطای محدوده مدار

P0793سنسور سرعت شفت میانی Aخطای عدم وجود سیگنال مدار

P0794     سنسور سرعت شفت میانی Aخطای متناوب مدار

P0811کالچ محرک خطای لغزش 

P0814گیربکس خطای مدار نشانگر دنده درگیر  

P0815خطای مدار سوئیچ افزایش دنده

P0816کاهش دنده خطای مدار سوئیچ 

P0817کن استارت خطای قطعی مدار قطع 

P081Aکن استارت خطای پایین بودن ولتاژ مدار قطع 

P081Bکن استارت خطای باال بودن ولتاژ مدار قطع 

P081Cگیربکس خطای مدار حالت پارک 

P081Dگیربکس خطای مدار حالت خالص 

P081Eدنده عقبB کالچ خطای لغزش 

P0826کاهش دنده  خطای مدار سوئیچ افزایش و 

P0827کاهش دنده خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ افزایش و 

P0828کاهش دنده خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ افزایش و 

P0811کالچ پیوسته خطای لغزش 

P0840گیربکس خطای مدار سنسور A فشار روغن 

P0841گیربکس خطای محدوده عملکردی مدار سنسور A فشار روغن 

P0842گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور A فشار روغن 

P0843گیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور A فشار روغن 

P0844گیربکس خطای متناوب مدار سنسور A فشار روغن 

P0845گیربکس خطای مدار سنسورB  فشار روغن 

P0846گیربکس خطای محدوده عملکردی مدار سنسور B فشار روغن 

P0847گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسورB فشار روغن 

P0848گیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور B فشار روغن 

P0849گیربکس خطای متناوب مدار سنسور B فشار روغن 
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کد خطاکد خطا تعریف 
P0715خطای مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0716خطای محدوده مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0717خطای عدم ارسال سیگنال مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0718خطای متناوب مدار سنسور سرعت شفت ورودی/توربین

P0719سوئیچ  پدال ترمز B کم بودن ولتاژ مدار خطای 

P071Aگیربکس خطای مدار سوئیچ حالت اسپرت 

P071Bگیربکس کم بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت اسپرت  خطای 

P071Cگیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت 

P071Dگیربکس خطای مدار سوئیچ حالت زمستان 

P071Eگیربکس کم بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت زمستان  خطای 

P071Fگیربکس خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ حالت زمستان 

P0720خطای مدار سنسور سرعت خروجی

P0721خطای محدوده عملکرد مدار سنسور سرعت خروجی

P0722خطای عدم وجود سیگنال مدار سنسور سرعت خروجی

P0723خطای متناوب مدار سنسور سرعت خروجی

P0724سوئیچ پدال ترمزB خطای باال بودن ولتاژ مدار

P0725خطای مدار سنسور دور موتور

P0726خطای محدوده عملکرد سنسور دور موتور

P0727خطای عدم وجود سیگنال مدار سنسور دور موتور

P0728خطای متناوب مدار سنسور دور موتور

P0730خطای نادرست بودن نسبت دنده

P0740کانورتور کالچ تورک  خطای قطعی مدار 

P0741کانورتور کالچ تورک  خطای عملکردی 

P0742کانورتور کالچ تورک  کردن مدار  گیرپاژ  خطای 

P0743کانورتور کالچ تورک  خطای الکتریکی مدار 

P0744کانورتور کالچ تورک  خطای متناوب مدار 

P0745 کنترل فشار روغنA خطای شیر سولنوئیدی

P0746کنترل فشار در حالت بستهA کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0747کنترل فشار در حالت بازA کردن شیر سولنوئیدی گیرپاژ  خطای 

P0748کنترل فشار روغنA خطای الکتریکی شیر سولنوئیدی

P0749کنترل فشار روغنA خطای متناوب شیر سولنوئیدی
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کد خطاکد خطا تعریف 

P0928کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای قطعی مدار 

P0929کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای محدوده عملکردی مدار 

P0930کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای پایین بودن ولتاژ مدار 

P0931کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای باال بودن ولتاژ مدار 

P0932خطای مدار سنسور فشار روغن

P0933خطای محدوده عملکردی مدار سنسور فشار روغن

P0934خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور فشار روغن

P0935خطای باال بودن ولتاژ  مدار سنسور فشار روغن

P0936خطای متناوب مدار سنسور فشار روغن

P0937خطای مدار سنسور دمای روغن هیدرولیک

P0938خطای محدوده عملکردی سنسور دمای روغن

P0939خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور دمای روغن

P0940خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور دمای روغن

P0941خطای متناوب مدار سنسور دمای روغن

P0955خطای مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0956خطای محدوده عملکردی مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0957خطای پایین بودن ولتاژ مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0958خطای باال بودن ولتاژ مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0959خطای متناوب مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0960کنترل فشار  A خطای مدار شیر سولنوئیدی

P0961کنترل فشارA خطای محدوده عملکردی مدار شیر سولنوئیدی

P0962کنترل فشارA خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0963کنترل فشارA خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0964کنترل فشارA خطای قطعی مدار  شیر سولنوئیدی

P0965کنترل فشار  B خطای محدوده عملکردی مدار شیر سولنوئیدی

P0966کنترل فشار  B خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0967کنترل فشار  B خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0970کنترل فشار  C خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0971کنترل فشار  C خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P1900کالچ خطای مدار شیر سولنوئیدی 

P1928خطای مدار شیر سولنوئیدی قفل دنده

P1785گیربکس خطای مدار محرک رله 

P1745)خطای سنسور سرعت شفت خروجی)ثانویه

P2797گیربکس خطای عملکردی پمپ روغن 

P2798گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدارکنترل پمپ روغن 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

738

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کد خطاکد خطا تعریف 

P0850گیربکس  P/Nخطای مدار سوئیچ

P0851گیربکس P/N خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0852گیربکس P/N خطای باالبودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0853گیربکس D خطای مدار سوئیچ حالت

P0854گیربکس D خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0855گیربکس D خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0863 TCU خطای مدار ارتباطی

P0864 TCU خطای محدوده عملکردی مدار ارتباطی

P0865 TCU خطای پایین بودن ولتاژ مدار ارتباطی

P0866TCU خطای باال بودن ولتاژ مدار ارتباطی

P0867گیربکس خطای فشار روغن 

P0868گیربکس کم بودن فشار روغن  خطای 

P0869گیربکس خطای زیاد بودن فشار روغن 

P0880TCU خطای سیگنال ورودی

P0881TCU خطای محدوده ولتاژ سیگنال ورودی

P0882TCU کم بودن ولتاژ سیگنال ورودی خطای 

P0883TCU خطای زیاد بودن ولتاژ سیگنال ورودی

P0884TCU خطای ولتاژ سیگنال ورودی

P0885TCU کنترل رله خطای قطعی مدار 

P0886TCU کنترل رله کم بودن ولتاژ مدار  خطای 

P0887TCU کنترل رله خطای زیاد بودن ولتاژ مدار 

P0888TCU خطای مدار قدرت رله

P0889TCU خطای عملکردی مدار قدرت رله

P0890TCU کم بودن ولتاژ مدار قدرت رله خطای 

P0891TCU خطای زیاد بودن ولتاژ مدار قدرت رله

P0892TCU خطای مدار قدرت رله

P0894گیربکس خطای لغزش اجزا 

P0897کیفیت روغن خطای پایین بودن 

P0900کالچ خطای قطعی مدار عملگر 

P0901کالچ خطای محدوده عملکردی مدار عملگر 

P0902کالچ خطای پایین بودن ولتاژ مدار عملگر 

P0903کالچ خطای باال بودن ولتاژ مدار عملگر 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

739

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کد خطاکد خطا تعریف 

P0928کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای قطعی مدار 

P0929کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای محدوده عملکردی مدار 

P0930کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای پایین بودن ولتاژ مدار 

P0931کنترل شیر سولنوئیدی قفل دنده خطای باال بودن ولتاژ مدار 

P0932خطای مدار سنسور فشار روغن

P0933خطای محدوده عملکردی مدار سنسور فشار روغن

P0934خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور فشار روغن

P0935خطای باال بودن ولتاژ  مدار سنسور فشار روغن

P0936خطای متناوب مدار سنسور فشار روغن

P0937خطای مدار سنسور دمای روغن هیدرولیک

P0938خطای محدوده عملکردی سنسور دمای روغن

P0939خطای پایین بودن ولتاژ مدار سنسور دمای روغن

P0940خطای باال بودن ولتاژ مدار سنسور دمای روغن

P0941خطای متناوب مدار سنسور دمای روغن

P0955خطای مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0956خطای محدوده عملکردی مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0957خطای پایین بودن ولتاژ مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0958خطای باال بودن ولتاژ مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0959خطای متناوب مدار تعویض دنده در حالت دستی

P0960کنترل فشار  A خطای مدار شیر سولنوئیدی

P0961کنترل فشارA خطای محدوده عملکردی مدار شیر سولنوئیدی

P0962کنترل فشارA خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0963کنترل فشارA خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0964کنترل فشارA خطای قطعی مدار  شیر سولنوئیدی

P0965کنترل فشار  B خطای محدوده عملکردی مدار شیر سولنوئیدی

P0966کنترل فشار  B خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0967کنترل فشار  B خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0970کنترل فشار  C خطای پایین بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P0971کنترل فشار  C خطای باال بودن ولتاژ مدار شیر سولنوئیدی

P1900کالچ خطای مدار شیر سولنوئیدی 

P1928خطای مدار شیر سولنوئیدی قفل دنده

P1785گیربکس خطای مدار محرک رله 

P1745)خطای سنسور سرعت شفت خروجی)ثانویه

P2797گیربکس خطای عملکردی پمپ روغن 

P2798گیربکس خطای پایین بودن ولتاژ مدارکنترل پمپ روغن 
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کد خطاکد خطا تعریف 

P0850گیربکس  P/Nخطای مدار سوئیچ

P0851گیربکس P/N خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0852گیربکس P/N خطای باالبودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0853گیربکس D خطای مدار سوئیچ حالت

P0854گیربکس D خطای پایین بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0855گیربکس D خطای باال بودن ولتاژ مدار سوئیچ

P0863 TCU خطای مدار ارتباطی

P0864 TCU خطای محدوده عملکردی مدار ارتباطی

P0865 TCU خطای پایین بودن ولتاژ مدار ارتباطی

P0866TCU خطای باال بودن ولتاژ مدار ارتباطی

P0867گیربکس خطای فشار روغن 

P0868گیربکس کم بودن فشار روغن  خطای 

P0869گیربکس خطای زیاد بودن فشار روغن 

P0880TCU خطای سیگنال ورودی

P0881TCU خطای محدوده ولتاژ سیگنال ورودی

P0882TCU کم بودن ولتاژ سیگنال ورودی خطای 

P0883TCU خطای زیاد بودن ولتاژ سیگنال ورودی

P0884TCU خطای ولتاژ سیگنال ورودی

P0885TCU کنترل رله خطای قطعی مدار 

P0886TCU کنترل رله کم بودن ولتاژ مدار  خطای 

P0887TCU کنترل رله خطای زیاد بودن ولتاژ مدار 

P0888TCU خطای مدار قدرت رله

P0889TCU خطای عملکردی مدار قدرت رله

P0890TCU کم بودن ولتاژ مدار قدرت رله خطای 

P0891TCU خطای زیاد بودن ولتاژ مدار قدرت رله

P0892TCU خطای مدار قدرت رله

P0894گیربکس خطای لغزش اجزا 

P0897کیفیت روغن خطای پایین بودن 

P0900کالچ خطای قطعی مدار عملگر 

P0901کالچ خطای محدوده عملکردی مدار عملگر 

P0902کالچ خطای پایین بودن ولتاژ مدار عملگر 

P0903کالچ خطای باال بودن ولتاژ مدار عملگر 
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)Data Stream( گیربکس پارامترهای 

کلیدها،سنســورها و  کاری ســوئیچ ها و  کنید،میتوانیــد وضعیــت  ــاز  ــا اســتفاده از قســمتData Streamدر دســتگاه عیــب یــابx-431 بــدون اینکــه قطعــه ای را ب ب

کاهــش  کــه میتوانــد باعــث  گیربکــس اســت  کنتــرل الکترونیکــی  کنید.بررســی وتجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات قــدم اول در عیــب یابــی  سیســتم  کنتــرل  عملگرهــا را

مــدت زمــان عیــب یابــی شــود.

گیربکس در دستگاه عیب یاب پارامترهای 

حالت دور آرام موتور       پارامترهادنده

P
گیربکس پارک )P(دنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

R
گیربکس دنده عقبدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

N
گیربکس خالصدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

D
گیربکس Dدنده درگیر 

0%میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

L
گیربکس دنده سنگین)L(دنده درگیر 

0%میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

1-M
گیربکس دنده1دستیدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری
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کدخطاکد خطا تعریف 
C0031خ جلو چپ خطای سنسور سرعت چر
C0034خ جلو راست خطای سنسور سرعت چر
C0037خ عقب چپ خطای سنسور سرعت چر
C003Aخ عقب راست خطای سنسور سرعت چر
P0703پدال ترمز Bمدارسوئیچ
P0706گیربکس لغزش در تسمه 
P1719)عدم پیکره بندی )فقط برای سیستم قفل دنده
P1720)خطا در شناسایی )فقط برای سیستم قفل دنده
U0100ECU قطع ارتباط با
U0121ABS قطع ارتباط با
U0155)پشت آمپر( ICM قطع ارتباط با
U0401 ECU دریافت اطالعات غلط از
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)Data Stream( گیربکس پارامترهای 

کلیدها،سنســورها و  کاری ســوئیچ ها و  کنید،میتوانیــد وضعیــت  ــاز  ــا اســتفاده از قســمتData Streamدر دســتگاه عیــب یــابx-431 بــدون اینکــه قطعــه ای را ب ب

کاهــش  کــه میتوانــد باعــث  گیربکــس اســت  کنتــرل الکترونیکــی  کنید.بررســی وتجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات قــدم اول در عیــب یابــی  سیســتم  کنتــرل  عملگرهــا را

مــدت زمــان عیــب یابــی شــود.

گیربکس در دستگاه عیب یاب پارامترهای 

حالت دور آرام موتور       پارامترهادنده

P
گیربکس پارک )P(دنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

R
گیربکس دنده عقبدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

N
گیربکس خالصدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

D
گیربکس Dدنده درگیر 

0%میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

L
گیربکس دنده سنگین)L(دنده درگیر 

0%میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری

1-M
گیربکس دنده1دستیدنده درگیر 

%0میزان باز بودن دریچه

13Vولتاژ باتری
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کدخطاکد خطا تعریف 
C0031خ جلو چپ خطای سنسور سرعت چر
C0034خ جلو راست خطای سنسور سرعت چر
C0037خ عقب چپ خطای سنسور سرعت چر
C003Aخ عقب راست خطای سنسور سرعت چر
P0703پدال ترمز Bمدارسوئیچ
P0706گیربکس لغزش در تسمه 
P1719)عدم پیکره بندی )فقط برای سیستم قفل دنده
P1720)خطا در شناسایی )فقط برای سیستم قفل دنده
U0100ECU قطع ارتباط با
U0121ABS قطع ارتباط با
U0155)پشت آمپر( ICM قطع ارتباط با
U0401 ECU دریافت اطالعات غلط از
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L  

گیربکس دنده سرعت پایین)دنده سنگین(دنده درگیر 

Bar 1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 74٠Cدمای روغن 

Bar 8.2فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %9سیگنال 

کننده موتور 96٠Cدمای مایع خنک 

M

گیربکس دنده1دستیدنده درگیر 

Bar 9فشار روغن پولی محرک

گیربکس 76٠Cدمای روغن 

Bar 9.2فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %11سیگنال 

کننده موتور 90.75٠Cدمای مایع خنک 

TCU بررسی اطالعات خروجی

حالت دور آرام موتور       پارامترها

کالچ کاری(  %99.702نسبت بار)درصد 

کانورتور کالچ تورک  کاری(  %0.00نسبت بار)درصد 

کاری( پولی محرک %49.241نسبت بار)درصد 

کاری( پولی متحرک %76.135نسبت بار)درصد 

گیربکس)موقعیت دنده( دنده Pدنده درگیر 

گیربکس حالت معمولیحالت انتخاب شده 

کننده موتور درشبکه CAN93٠C سیگنال دمای مایع خنک 

گیربکس 77٠C دمای روغن 
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حالت دور آرام موتور       پارامترهادنده

P    

گیربکس دنده Pدنده درگیر 

Bar 1.9فشار روغن پولی محرک

گیربکس 71٠Cدمای روغن 

Bar 10فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %5.00سیگنال 

کننده موتور 93٠Cدمای مایع خنک 

R

گیربکس دنده عقبدنده درگیر 
Bar 1.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 72٠Cدمای روغن 

Bar 10فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %11سیگنال 

کننده موتور 93.7٠Cدمای مایع خنک 

N

گیربکس خالصدنده درگیر 

Bar 2.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 73٠Cدمای روغن 

Bar 9.9فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %5.00سیگنال 

کننده موتور 94.5٠Cدمای مایع خنک 

D

گیربکس دنده Dدنده درگیر 

Bar 1.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 74٠Cدمای روغن 

Bar 9.5فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %1.1سیگنال 

کننده موتور 92.25٠Cدمای مایع خنک 
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L  

گیربکس دنده سرعت پایین)دنده سنگین(دنده درگیر 

Bar 1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 74٠Cدمای روغن 

Bar 8.2فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %9سیگنال 

کننده موتور 96٠Cدمای مایع خنک 

M

گیربکس دنده1دستیدنده درگیر 

Bar 9فشار روغن پولی محرک

گیربکس 76٠Cدمای روغن 

Bar 9.2فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %11سیگنال 

کننده موتور 90.75٠Cدمای مایع خنک 

TCU بررسی اطالعات خروجی

حالت دور آرام موتور       پارامترها

کالچ کاری(  %99.702نسبت بار)درصد 

کانورتور کالچ تورک  کاری(  %0.00نسبت بار)درصد 

کاری( پولی محرک %49.241نسبت بار)درصد 

کاری( پولی متحرک %76.135نسبت بار)درصد 

گیربکس)موقعیت دنده( دنده Pدنده درگیر 

گیربکس حالت معمولیحالت انتخاب شده 

کننده موتور درشبکه CAN93٠C سیگنال دمای مایع خنک 

گیربکس 77٠C دمای روغن 
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حالت دور آرام موتور       پارامترهادنده

P    

گیربکس دنده Pدنده درگیر 

Bar 1.9فشار روغن پولی محرک

گیربکس 71٠Cدمای روغن 

Bar 10فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %5.00سیگنال 

کننده موتور 93٠Cدمای مایع خنک 

R

گیربکس دنده عقبدنده درگیر 
Bar 1.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 72٠Cدمای روغن 

Bar 10فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %11سیگنال 

کننده موتور 93.7٠Cدمای مایع خنک 

N

گیربکس خالصدنده درگیر 

Bar 2.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 73٠Cدمای روغن 

Bar 9.9فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %5.00سیگنال 

کننده موتور 94.5٠Cدمای مایع خنک 

D

گیربکس دنده Dدنده درگیر 

Bar 1.1فشار روغن پولی محرک

گیربکس 74٠Cدمای روغن 

Bar 9.5فشار روغن پولی متحرک

گاز %0.00میزان بازبودن دریچه 

گاز( گشتاور موتور درشبکه CAN)دریچه  %1.1سیگنال 

کننده موتور 92.25٠Cدمای مایع خنک 
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18 - QR019CHB CVT

18–35

18

QR019CHB CVT

Power Supply and Ground Circuit Test

Power Supply Circuit Test

Power Supply Circuit

EM1A180060

IGNITION SWITCH
   ON OR START

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

328 46 5631

R R

R R RLB
LB

R
L

R
L

R
L

R
L

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX

RF12
10A

EF05
10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

W
B-018

W
B-019

W
B-008

Gr
B-013

B
I-005

12

12345678910111213

14151617181920212223242526

I-005

I-004

B-025

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

TCU بررسی تغذیه

TCU مدار برق

جعبه فیوزمحفظه 
 رلهموتور

TCU
جعبه فیوز 
داشبورد

برق با سوئیچ باتری

 TCU گیربکس کنترل یونیت  بررسی برق و بدنه 
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حالت دور آرام موتور       پارامترها

702.25rpmدور موتور

گاز %0میزان بازبودن دریچه 

km/h 0سرعت خودرو

کننده موتور  90.75٠Cدمای مایع خنک 

Nm 0گشتاور

کانورتور بازوضعیت تورک 

CAN شبکه

بررسی سرعت ها

حالت دور آرام موتور       پارامترها

گاز 0%میزان بازبودن دریچه 

702.25rpmدور موتور

702rpmدور توربین

km/h 0سرعت خودرو

rpm 0سرعت پولی محرک

rpm 0سرعت پولی متحرک

گیربکس بررسی وضعیت دینامیکی 

حالت دور آرام موتور       پارامترها

دنده Pموقعیت دسته دنده

rpm 702.75دور موتور

rpm 702دور توربین

Km/h 0سرعت خودرو

N.m 0گشتاور

Bar 2.063فشار پولی محرک

Bar 10.076فشار پولی متحرک

گیربکس 79٠Cدمای روغن 

کننده موتور 92.25٠Cدمای مایع خنک 
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18 - QR019CHB CVT

18–35

18

QR019CHB CVT

Power Supply and Ground Circuit Test

Power Supply Circuit Test

Power Supply Circuit

EM1A180060

IGNITION SWITCH
   ON OR START

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

328 46 5631

R R

R R RLB
LB

R
L

R
L

R
L

R
L

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX

RF12
10A

EF05
10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

W
B-018

W
B-019

W
B-008

Gr
B-013

B
I-005

12

12345678910111213

14151617181920212223242526

I-005

I-004

B-025

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

TCU بررسی تغذیه

TCU مدار برق

جعبه فیوزمحفظه 
 رلهموتور

TCU
جعبه فیوز 
داشبورد

برق با سوئیچ باتری

 TCU گیربکس کنترل یونیت  بررسی برق و بدنه 
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حالت دور آرام موتور       پارامترها

702.25rpmدور موتور

گاز %0میزان بازبودن دریچه 

km/h 0سرعت خودرو

کننده موتور  90.75٠Cدمای مایع خنک 

Nm 0گشتاور

کانورتور بازوضعیت تورک 

CAN شبکه

بررسی سرعت ها

حالت دور آرام موتور       پارامترها

گاز 0%میزان بازبودن دریچه 

702.25rpmدور موتور

702rpmدور توربین

km/h 0سرعت خودرو

rpm 0سرعت پولی محرک

rpm 0سرعت پولی متحرک

گیربکس بررسی وضعیت دینامیکی 

حالت دور آرام موتور       پارامترها

دنده Pموقعیت دسته دنده

rpm 702.75دور موتور

rpm 702دور توربین

Km/h 0سرعت خودرو

N.m 0گشتاور

Bar 2.063فشار پولی محرک

Bar 10.076فشار پولی متحرک

گیربکس 79٠Cدمای روغن 

کننده موتور 92.25٠Cدمای مایع خنک 
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18–37

18

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-108 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

Standard Voltage

RM1A180310

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-108 (D4) - Body 
ground Always 11 to 14 V

RM1A180320

-+
V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

Go to step 2NG

Go to step 3

OK

کنید. کانکتورها را متصل  ج( 

کنید. چ(کابل منفی باتری را جدا 

کنید: کانکتورهایB-108 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ح( ارتباط 

تذکر :

کانکتور  گیری ولتاژ مدار توسط مولتی متر،پروب های مولتی متر را از پشت  هنگام اندازه 

کنید. متصل 

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

پایه D4 ازB-108دائم11 تا 14

با اتصال بدنه

 ولتاژ استاندارد:

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ
پایه 56 از B-063دائم11 تا 14

با اتصال بدنه

برو مرحله 3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
خطا

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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18 - QR019CHB CVT

18–36

18

Check TCU Power Circuit Value

DTC Confirmation Procedure:

Confirm that battery voltage is between 11 and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Using X-431 3G diagnostic tester, record and clear DTCs stored in TCU.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent. Please refer to Intermittent DTC 
Troubleshooting.

Diagnosis Procedure

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-108 and B-063.
d. Check wire harness connectors B-108 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

Terminal No. Item Condition Value

28 Ignition Switch Ignition Switch ON 11 to 14 V

46 Ignition Switch Ignition Switch ON 11 to 14 V

3 Battery Power Ignition Switch ON 11 to 14 V

31 Battery Power - 11 to 14 V

56 Battery Power - 11 to 14 V

1 Check TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

-+

RM1A180300
B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-108 (D4) - 
B-063 (56) Always Continuity

TCU بررسی مقدار ولتاژ تغذیه

مقدار ولتاژشرایطعنوانشماره ترمینال

سوئیچ بازبرق سوئیچ28

11 تا 14

سوئیچ بازبرق سوئیچ46

سوئیچ بازبرق باتری3

   -برق باتری31

   -برق باتری56

کد خطا : مراحل بررسی 
که ولتاژ باتری در محدوده 11تا14 ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید 

- سوئیچ را ببندید.
کنترل یونیت های مختلف دسترسی داشته باشید. کنید تا از طریق شبکه به  کانکتور عیب یاب متصل  - دستگاه اسکنررا به 

کنید. - سوئیچ را باز 
کنید. ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با اسکنر بخوانید و پا  -

کنید. - سوئیچ را ببندید و یک دقیقه صبر 
کد خطا را بخوانید. کنید و مجدد  - سوئیچ را باز 

کنید. کد خطا ظاهرشده است به معنی ایراد ماندگار و دائمی است،دراین شرایط به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  - ا

کنید. گذرا بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی و  گر  - ا

نحوه عیب یابی :

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 

کنید. ب(کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کانکتورهای B-108 و B-063 را جدا  پ( 

کنید: کانکتورهای B-108 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

B-108 کانکتور  D4 پایه

با 

B-063 کانکتور پایه 56 

وصلدائم

)TCU کنید.)از جعبه فیوز محفظه موتور تا 1 مدار تغذیه برق را بررسی 
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18–37

18

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-108 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

Standard Voltage

RM1A180310

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-108 (D4) - Body 
ground Always 11 to 14 V

RM1A180320

-+
V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

Go to step 2NG

Go to step 3

OK

کنید. کانکتورها را متصل  ج( 

کنید. چ(کابل منفی باتری را جدا 

کنید: کانکتورهایB-108 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ح( ارتباط 

تذکر :

کانکتور  گیری ولتاژ مدار توسط مولتی متر،پروب های مولتی متر را از پشت  هنگام اندازه 

کنید. متصل 

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

پایه D4 ازB-108دائم11 تا 14

با اتصال بدنه

 ولتاژ استاندارد:

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ
پایه 56 از B-063دائم11 تا 14

با اتصال بدنه

برو مرحله 3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
خطا

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18–36

18

Check TCU Power Circuit Value

DTC Confirmation Procedure:

Confirm that battery voltage is between 11 and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Using X-431 3G diagnostic tester, record and clear DTCs stored in TCU.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent. Please refer to Intermittent DTC 
Troubleshooting.

Diagnosis Procedure

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-108 and B-063.
d. Check wire harness connectors B-108 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

Terminal No. Item Condition Value

28 Ignition Switch Ignition Switch ON 11 to 14 V

46 Ignition Switch Ignition Switch ON 11 to 14 V

3 Battery Power Ignition Switch ON 11 to 14 V

31 Battery Power - 11 to 14 V

56 Battery Power - 11 to 14 V

1 Check TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

-+

RM1A180300
B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-108 (D4) - 
B-063 (56) Always Continuity

TCU بررسی مقدار ولتاژ تغذیه

مقدار ولتاژشرایطعنوانشماره ترمینال

سوئیچ بازبرق سوئیچ28

11 تا 14

سوئیچ بازبرق سوئیچ46

سوئیچ بازبرق باتری3

   -برق باتری31

   -برق باتری56

کد خطا : مراحل بررسی 
که ولتاژ باتری در محدوده 11تا14 ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید 

- سوئیچ را ببندید.
کنترل یونیت های مختلف دسترسی داشته باشید. کنید تا از طریق شبکه به  کانکتور عیب یاب متصل  - دستگاه اسکنررا به 

کنید. - سوئیچ را باز 
کنید. ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با اسکنر بخوانید و پا  -

کنید. - سوئیچ را ببندید و یک دقیقه صبر 
کد خطا را بخوانید. کنید و مجدد  - سوئیچ را باز 

کنید. کد خطا ظاهرشده است به معنی ایراد ماندگار و دائمی است،دراین شرایط به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  - ا

کنید. گذرا بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی و  گر  - ا

نحوه عیب یابی :

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 

کنید. ب(کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کانکتورهای B-108 و B-063 را جدا  پ( 

کنید: کانکتورهای B-108 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

B-108 کانکتور  D4 پایه

با 

B-063 کانکتور پایه 56 

وصلدائم

)TCU کنید.)از جعبه فیوز محفظه موتور تا 1 مدار تغذیه برق را بررسی 
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18–39

18

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-008 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

RM1A180350

-+

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
B-063 (3) Always Continuity

RM1A180360

-+
V

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (31) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (3) - Body 
ground Always 11 to 14 V

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه D10 از B  -018 بادائموصل

B-063  پایه 13 از

کنید. کانکتورها را وصل  ج( 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  چ( 

کنید. کانکتورهای B-008 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ح( ارتباط 

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه 31 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه

پایه 56 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه

پایه 3 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه
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a. Remove fuse EF05 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse with a digital multimeter according to the 
table below.
Normal Condition

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU fuse EF05

RM1A180330

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

1 2

Fuse
Puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse EF05NG

Replace TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–38

18

a. Remove fuse EF05 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse with a digital multimeter according to the 
table below.
Normal Condition

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU fuse EF05

RM1A180330

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

1 2

Fuse
Puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse EF05NG

Replace TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

کنید. ج  a. فیوز EF05 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار

کنید. b. پایه های فیوز را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن فیوز :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه1و2 فیوزدائموصل

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-008 و  B-019  را جدا  پ( 

کانکتورهای B-008 و  B-019  را با مولتی متر طبق ت( ارتباط 

 شرایط نرمال :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه F9 از B  -008 بادائموصل

B-063  پایه 31 از

پایه G12 از B  -019 بادائموصل

B-063  پایه 56 از

کنید. فیوز EF05  مربوط به TCU را بررسی  2

کنید. مدار2تغذیه TCU)از جعبه فیوز موتور تا TCU(را بررسی  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. فیوز را تعویض 
خطا

کنید. دسته سیم یا مدار1تغذیه TCU)از جعبه فیوز موتور تا TCU(را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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18–39
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e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-008 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

RM1A180350

-+

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
B-063 (3) Always Continuity

RM1A180360

-+
V

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (31) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (3) - Body 
ground Always 11 to 14 V

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه D10 از B  -018 بادائموصل

B-063  پایه 13 از

کنید. کانکتورها را وصل  ج( 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  چ( 

کنید. کانکتورهای B-008 و B-063 را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ح( ارتباط 

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه 31 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه

پایه 56 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه

پایه 3 از B  -063 بادائم11 تا 14ولت

بدنه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18–38

18

a. Remove fuse EF05 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse with a digital multimeter according to the 
table below.
Normal Condition

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU fuse EF05

RM1A180330

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

1 2

Fuse
Puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse EF05NG

Replace TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–38

18

a. Remove fuse EF05 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse with a digital multimeter according to the 
table below.
Normal Condition

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU fuse EF05

RM1A180330

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

1 2

Fuse
Puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse EF05NG

Replace TCU power supply circuit 1 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

کنید. ج  a. فیوز EF05 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار

کنید. b. پایه های فیوز را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن فیوز :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه1و2 فیوزدائموصل

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-008 و  B-019  را جدا  پ( 

کانکتورهای B-008 و  B-019  را با مولتی متر طبق ت( ارتباط 

 شرایط نرمال :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه F9 از B  -008 بادائموصل

B-063  پایه 31 از

پایه G12 از B  -019 بادائموصل

B-063  پایه 56 از

کنید. فیوز EF05  مربوط به TCU را بررسی  2

کنید. مدار2تغذیه TCU)از جعبه فیوز موتور تا TCU(را بررسی  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. فیوز را تعویض 
خطا

کنید. دسته سیم یا مدار1تغذیه TCU)از جعبه فیوز موتور تا TCU(را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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18–41

18

a. Remove TCU relay from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check TCU relay with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

4 Check TCU relay

RM1A180390

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

Fuse
puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
not applied)

No continuity

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
applied)

Continuity

Replace TCU relayNG

Replace TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

کنید. ج  الف( رله TCU را از جعبه فیوز موتور خار

کنید. ب( رله را توسط مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن رله :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

کردن پایه 85با مثبت   پایه 30 و87  قطع 
باتری و 86 با منفی باتری

 قطع

 اعمال ولتاژباتری به پایه85 وپایه   30 و 87
منفی به پایه 86

وصل

)TCU کنید.)از جعبه فیوز موتور تا کشی مدارTCU  2 را تعویض  سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. رله TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد

کنید. رله TCU را بررسی  4
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18 - QR019CHB CVT

18–40

18

RM1A180370

-+
V

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
Body ground Always 0 V  

B-019 (G21) - 
Body ground Always 11 to 14 V

RM1A180380

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
Body ground Always 11 to 14 V

Go to step 4NG

Go to step 5

OK

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

B-018 ازD10پایه دائم11 تا 14ولت

با اتصال بدنه

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

B-018 ازD10پایه دائم11 تا 14ولت

با اتصال بدنه

برو به مرحله 5
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 4 ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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18 - QR019CHB CVT

18–41

18

a. Remove TCU relay from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check TCU relay with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

4 Check TCU relay

RM1A180390

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

Fuse
puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
not applied)

No continuity

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
applied)

Continuity

Replace TCU relayNG

Replace TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

کنید. ج  الف( رله TCU را از جعبه فیوز موتور خار

کنید. ب( رله را توسط مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن رله :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

کردن پایه 85با مثبت   پایه 30 و87  قطع 
باتری و 86 با منفی باتری

 قطع

 اعمال ولتاژباتری به پایه85 وپایه   30 و 87
منفی به پایه 86

وصل

)TCU کنید.)از جعبه فیوز موتور تا کشی مدارTCU  2 را تعویض  سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. رله TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد

کنید. رله TCU را بررسی  4
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18 - QR019CHB CVT

18–40

18

RM1A180370

-+
V

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
Body ground Always 0 V  

B-019 (G21) - 
Body ground Always 11 to 14 V

RM1A180380

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
Body ground Always 11 to 14 V

Go to step 4NG

Go to step 5

OK

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

B-018 ازD10پایه دائم11 تا 14ولت

با اتصال بدنه

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

B-018 ازD10پایه دائم11 تا 14ولت

با اتصال بدنه

برو به مرحله 5
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 4 ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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18 - QR019CHB CVT

18–43

18

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) and 

B-063 with a digital multimeter according to the table 
below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

Standard voltage:

RM1A180420

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (28, 46) - 
Body ground Ignition switch ON 11 to 14 V

RM1A180430

-+
V

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004 (RF12) - 
Body ground Ignition switch ON 11 to 14 V

RM1A180440

-+
V

I-005

12345678910111213

14151617181920212223242526

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-005 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

کنید. کانکتورها را وصل   .e

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .f

ــا مولتــی متــر طبــق جــدول  کانکتورهــای  I-004 و B-025( I-005 ( و B-063 ب g. ارتبــاط 

کنیــد. زیــر بررســی 

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

پایه 28,46 از B  -063 با

بدنه

11 تا 14ولتسوئیچ باز

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

پایه 12 از I  -005 با بدنهسوئیچ باز11 تا 14ولت

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14ولتسوئیچ بازپایه RF12 از I  -004 با بدنه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–42

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) 

and B-063.
d. Check wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) and 

B-063 with a digital multimeter according to the table 
below.
Normal Condition

5 Check TCU power supply circuit 3 (instrument panel fuse box - TCU)

RM1A180400

-+

I-005

I-004

12345678910111213

14151617181920212223242526

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004 (RF12) - 
I-005 (12) Always Continuity

RM1A180410

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

I-005

12345678910111213

14151617181920212223242526

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - 
B-063 (28, 46) Always Continuity

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   .a

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتورهای I-004 و B-025( I-005 ( و B-065 را جدا   .c

کنید : کانکتورهای فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  d. ارتباط 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر
پایه RF12 از I  -004 با

I-005  پایه 12 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 12 از B  -025 با

B-063  پایه 46,26 از

وصلدائم

سالم بودن مدار :

)TCU کنید.)از جعبه فیوز موتور تا کشی مدارTCU  2 را چک  سیم  5
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18 - QR019CHB CVT

18–43

18

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) and 

B-063 with a digital multimeter according to the table 
below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

Standard voltage:

RM1A180420

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (28, 46) - 
Body ground Ignition switch ON 11 to 14 V

RM1A180430

-+
V

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004 (RF12) - 
Body ground Ignition switch ON 11 to 14 V

RM1A180440

-+
V

I-005

12345678910111213

14151617181920212223242526

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-005 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

کنید. کانکتورها را وصل   .e

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .f

ــا مولتــی متــر طبــق جــدول  کانکتورهــای  I-004 و B-025( I-005 ( و B-063 ب g. ارتبــاط 

کنیــد. زیــر بررســی 

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

پایه 28,46 از B  -063 با

بدنه

11 تا 14ولتسوئیچ باز

ارتباط مولتی مترشرایطمقدار ولتاژ

پایه 12 از I  -005 با بدنهسوئیچ باز11 تا 14ولت

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14ولتسوئیچ بازپایه RF12 از I  -004 با بدنه
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18–42

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) 

and B-063.
d. Check wire harness connectors I-004, I-005 (B-025) and 

B-063 with a digital multimeter according to the table 
below.
Normal Condition

5 Check TCU power supply circuit 3 (instrument panel fuse box - TCU)

RM1A180400

-+

I-005

I-004

12345678910111213

14151617181920212223242526

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004 (RF12) - 
I-005 (12) Always Continuity

RM1A180410

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

I-005

12345678910111213

14151617181920212223242526

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - 
B-063 (28, 46) Always Continuity

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   .a

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتورهای I-004 و B-025( I-005 ( و B-065 را جدا   .c

کنید : کانکتورهای فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  d. ارتباط 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر
پایه RF12 از I  -004 با

I-005  پایه 12 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 12 از B  -025 با

B-063  پایه 46,26 از

وصلدائم

سالم بودن مدار :

)TCU کنید.)از جعبه فیوز موتور تا کشی مدارTCU  2 را چک  سیم  5
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کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 
کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. پ(. TCU خودروی معیوب را تعویض 
که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ت( بررسی 

کنید . TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کنید . TCU را تعویض  7

ایراد دارد
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18–44

18

a. Remove fuse RF12 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse RF12 with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

RM1A180450

-+
V

B-025

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Go to step 6NG

Go to step 7

6 Check TCU fuse RF12

OK

RM1A180460

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse RF12NG

Replace TCU power supply circuit 3 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–44

18

a. Remove fuse RF12 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse RF12 with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

RM1A180450

-+
V

B-025

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Go to step 6NG

Go to step 7

6 Check TCU fuse RF12

OK

RM1A180460

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse RF12NG

Replace TCU power supply circuit 3 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14ولتسوئیچ بازپایه 12از B  -025 با بدنه

کنید. ج  الف( فیوز RF12 را از جعبه فیوز خار

کنید. ب(  وضعیت فیوز را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن فیوز :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 1و2 فیوز

برو به مرحله 7

)TCU کنید.)از جعبه فیوز تا کشی مدارTCU ،3 را تعویض  سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 6

کنید.  فیوز RF12 را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

کنید. 6 فیوز RF12 مربوط به TCU را بررسی 
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کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش  الف( 
کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. پ(. TCU خودروی معیوب را تعویض 
که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ت( بررسی 

کنید . TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کنید . TCU را تعویض  7
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a. Remove fuse RF12 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse RF12 with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

RM1A180450

-+
V

B-025

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Go to step 6NG

Go to step 7

6 Check TCU fuse RF12

OK

RM1A180460

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse RF12NG

Replace TCU power supply circuit 3 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–44

18

a. Remove fuse RF12 from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check fuse RF12 with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

RM1A180450

-+
V

B-025

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (12) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Go to step 6NG

Go to step 7

6 Check TCU fuse RF12

OK

RM1A180460

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Fuse (1) - Fuse 
(2) Always Continuity

Replace fuse RF12NG

Replace TCU power supply circuit 3 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

OK

مقدار ولتاژشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14ولتسوئیچ بازپایه 12از B  -025 با بدنه

کنید. ج  الف( فیوز RF12 را از جعبه فیوز خار

کنید. ب(  وضعیت فیوز را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی 

سالم بودن فیوز :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 1و2 فیوز

برو به مرحله 7

)TCU کنید.)از جعبه فیوز تا کشی مدارTCU ،3 را تعویض  سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 6

کنید.  فیوز RF12 را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok
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کد خطا : مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در محدوده 11تا14 ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنترل یونیت های مختلف دسترسی داشته باشید.	  کنید تا از طریق شبکه به  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنررا به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با اسکنر بخوانید و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و یک دقیقه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید و مجدد  سوئیچ را باز 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی ایراد ماندگار و دائمی است،دراین شرایط به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  گذرا بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی و  گر  ا

نحوه عیب یابی :

کنید و سوئیچ را ببندید.	  کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید.	   اتصال بدنه B-078 را باز 

کنید.	  کثیفی سطح تماس اتصال بدنه را به دقت بررسی  زنگ زدگی یا 

TCU 1 بررسی اتصال بدنه

اتصال بدنه را تمیزکرده و محکم ببندید.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 برو به مرحله3
ok

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–46

18

Ground Circuit Test

Ground Circuit

EM1A180210

TCU

B-078

B
r

B
r

B
r

24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

TCU بررسی اتصال بدنه
مدار اتصال بدنه
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کد خطا : مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در محدوده 11تا14 ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنترل یونیت های مختلف دسترسی داشته باشید.	  کنید تا از طریق شبکه به  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنررا به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با اسکنر بخوانید و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و یک دقیقه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید و مجدد  سوئیچ را باز 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی ایراد ماندگار و دائمی است،دراین شرایط به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  گذرا بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی و  گر  ا

نحوه عیب یابی :

کنید و سوئیچ را ببندید.	  کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید.	   اتصال بدنه B-078 را باز 

کنید.	  کثیفی سطح تماس اتصال بدنه را به دقت بررسی  زنگ زدگی یا 

TCU 1 بررسی اتصال بدنه

اتصال بدنه را تمیزکرده و محکم ببندید.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 برو به مرحله3
ok

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Circuit Test
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DTC P0705 Transmission Range Sensor 'A'  Circuit (PRNDL Input)

EM1A180230

TCU

R
R

LB
LB

Y W G
W

B
r

B
r

15 14 16 17 18 49

4 10 3 6 2 9

GEAR 
RANGE 
SWITCHP R N D DS FB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B
B-014

B-063

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-014

گیربکس سوئیچ موقعیت دنده 

معیوب بودن سنسور سرعت توربینP0705کد خطا
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a. سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B-063 از TCU را باز  c. اتصال بدنه B-078 و 

کانکتــور B-063 بااتصــال بدنــه B-078 را بــا مولتــی متــر طبــق جــدول  d. ارتبــاط پایــه هــای 

کنیــد. زیــر بررســی 

سالم بودن مدار اتصال بدنه :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه های 26و25و24 از B  -063 با 
B -078اتصال بدنه

وصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–48

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove ground point B-078 and TCU wire harness 

connector B-063.
d. Check B-078 and B-063 with a digital multimeter 

according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU ground wire harness (ground point B-078 - TCU)

RM1A180470

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-078

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-078 - B-063 
(24, 25, 26) Always Continuity

Replace TCU ground wire harness 

(ground point B-078 - TCU)

NG

Replace TCU

OK

)TCU 078 تا-B 2 بررسی مدار اتصال بدنه )از اتصال بدنه

کنید. TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کشی را  از اتصال بدنه B-078 تا TCU را تعویض  سیم 
کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–49

18

DTC P0705 Transmission Range Sensor 'A'  Circuit (PRNDL Input)

EM1A180230

TCU

R
R

LB
LB

Y W G
W

B
r

B
r

15 14 16 17 18 49

4 10 3 6 2 9

GEAR 
RANGE 
SWITCHP R N D DS FB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B
B-014

B-063

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-014

گیربکس سوئیچ موقعیت دنده 

معیوب بودن سنسور سرعت توربینP0705کد خطا
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a. سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B-063 از TCU را باز  c. اتصال بدنه B-078 و 

کانکتــور B-063 بااتصــال بدنــه B-078 را بــا مولتــی متــر طبــق جــدول  d. ارتبــاط پایــه هــای 

کنیــد. زیــر بررســی 

سالم بودن مدار اتصال بدنه :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه های 26و25و24 از B  -063 با 
B -078اتصال بدنه

وصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–48

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove ground point B-078 and TCU wire harness 

connector B-063.
d. Check B-078 and B-063 with a digital multimeter 

according to the table below.
Normal Condition

2 Check TCU ground wire harness (ground point B-078 - TCU)

RM1A180470

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-078

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-078 - B-063 
(24, 25, 26) Always Continuity

Replace TCU ground wire harness 

(ground point B-078 - TCU)

NG

Replace TCU

OK

)TCU 078 تا-B 2 بررسی مدار اتصال بدنه )از اتصال بدنه

کنید. TCU را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کشی را  از اتصال بدنه B-078 تا TCU را تعویض  سیم 
کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–51

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect gear range switch wire harness connector 

B-014 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-014 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0705 still exists.

2 Check wire harness or connector (Gear range switch - TCU)

RM1A180480

-+

B-014

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-014 (9, 2, 6, 3, 
10, 4) - B-063 (49, 
18, 17, 16, 14, 15)

Always Continuity

RM1A180490

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (18, 17, 16, 
14, 15) - Body 

ground
Always Continuity

Replace wire harness or connector (gear 

range switch - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتور سوئیچ موقعیت دنده B-014، B-063، TCU را جدا پ( 

کنید. کانکتورهای  فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار

کوتاه مدار بررسی اتصال 

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

 پایه های2و3و6و4و01ازدائموصل
 کانکتور B-014 با پایه های
  49و18و17و16و15و14 از

B -063کانگتور 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه های18,17,16,15,14 از
 B-063 با بدنه

وصلدائم

کدهای خطا رابخوانید. الف( توسط اسکنر 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کدخطای PO705  وجود دارد؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

کد خطا بررسی مجدد  3

کنید.  گیربکس تا TCU را بررسی  کانکتور و دسته سیم سوئیچ موقعیت دنده  2

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

گیربکس)سوئیچ موقعیت دنده تا TCU(را   دسته سیم 
کنید. تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 

ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0705
خطای مدار سوئیچ 

گیربکس  موقعیت دنده 

)P-R-N-D-Lورودی(

کنیــد و دســته دنــده  موتــور را روشــن 

را مابیــن حالتهــای 

P-R-N-D-Lحرکت دهید

سیگنال های ارسالی

دنــده درگیــر به TCUوجودداشــته 

باشند)بیشــتر از یــک مورد(

 ایراد سوئیچ موقعیت دنده	 

اتصالــی بــا بدنــه، مــدار ســیگنال 	 

دنــده درگیــر

ایــراد مــدار ســیگنال دیجیتالــی 	 

TCU

کد خطا  مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  X-431را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود ایراد موقتی بوده است،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی

تذکر  :
کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. گیربکس را بررسی  الف( سوئیچ موقعیت دنده 

گیربکس بررسی سوئیچ موقعیت دنده  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. سوئیچ را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–51

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect gear range switch wire harness connector 

B-014 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-014 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0705 still exists.

2 Check wire harness or connector (Gear range switch - TCU)

RM1A180480

-+

B-014

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-014 (9, 2, 6, 3, 
10, 4) - B-063 (49, 
18, 17, 16, 14, 15)

Always Continuity

RM1A180490

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (18, 17, 16, 
14, 15) - Body 

ground
Always Continuity

Replace wire harness or connector (gear 

range switch - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتور سوئیچ موقعیت دنده B-014، B-063، TCU را جدا پ( 

کنید. کانکتورهای  فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار

کوتاه مدار بررسی اتصال 

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

 پایه های2و3و6و4و01ازدائموصل
 کانکتور B-014 با پایه های
  49و18و17و16و15و14 از

B -063کانگتور 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه های18,17,16,15,14 از
 B-063 با بدنه

وصلدائم

کدهای خطا رابخوانید. الف( توسط اسکنر 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کدخطای PO705  وجود دارد؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

کد خطا بررسی مجدد  3

کنید.  گیربکس تا TCU را بررسی  کانکتور و دسته سیم سوئیچ موقعیت دنده  2

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

گیربکس)سوئیچ موقعیت دنده تا TCU(را   دسته سیم 
کنید. تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0705
خطای مدار سوئیچ 

گیربکس  موقعیت دنده 

)P-R-N-D-Lورودی(

کنیــد و دســته دنــده  موتــور را روشــن 

را مابیــن حالتهــای 

P-R-N-D-Lحرکت دهید

سیگنال های ارسالی

دنــده درگیــر به TCUوجودداشــته 

باشند)بیشــتر از یــک مورد(

 ایراد سوئیچ موقعیت دنده	 

اتصالــی بــا بدنــه، مــدار ســیگنال 	 

دنــده درگیــر

ایــراد مــدار ســیگنال دیجیتالــی 	 

TCU

کد خطا  مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  X-431را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود ایراد موقتی بوده است،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی

تذکر  :
کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. گیربکس را بررسی  الف( سوئیچ موقعیت دنده 

گیربکس بررسی سوئیچ موقعیت دنده  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. سوئیچ را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ok

ایراد دارد
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0705

 خطای مدار

سنسور سرعت توربین

 موتور روشن شده باشد و
 حداقل10 ثانیه در شرایط زیر

 باقی بماند:دور آرام یا پدال
کثر گازحدا

%10فشارداده شده باشد.
باشد.Nیاpدنده در موقعیت

کمتر از دور آرام  دور موتور 
نباشد.

 ولتاژ سیگنال سرعت توربین بیشتر از
حد استاندارد باشد

نصب نادرست 	 
سنسور

ضعیف بودن 	 
اتصاالت مداربرق 

سنسور

ایراد سنسور 	 
سرعت توربین

 	 TCU ایراد

P0716

 خطای محدوده
عملکردی مدار سنسور

سرعت توربین

تفاوت بین سرعت توربین و دورموتور

900msبه مدت 

از حد مجاز و استاندارد فراتر رود

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
نحوه عیب یابی

تذکر  :

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. الف( سنسور سرعت توربین خودروی معیوب را با سنسور سالم جایگزین 

که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب(  بررسی 

بررسی سنسور سرعت توربین 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 3
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت توربین را تعویض 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–52

18

DTC P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit

DTC P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range

EM1A180260

55

1 2 3

22 21
LGLRB

rB

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 B
B-031

TCU
B-031

1 2 3
B

B-028

TURBINE SPEED 
SENSOR (CVT)
B-028

سنسور سرعت توربین 

 معیوب بودن سنسور سرعت توربینP0715کد خطا

 عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت توربینP0716کد خطا
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0705

 خطای مدار

سنسور سرعت توربین

 موتور روشن شده باشد و
 حداقل10 ثانیه در شرایط زیر

 باقی بماند:دور آرام یا پدال
کثر گازحدا

%10فشارداده شده باشد.
باشد.Nیاpدنده در موقعیت

کمتر از دور آرام  دور موتور 
نباشد.

 ولتاژ سیگنال سرعت توربین بیشتر از
حد استاندارد باشد

نصب نادرست 	 
سنسور

ضعیف بودن 	 
اتصاالت مداربرق 

سنسور

ایراد سنسور 	 
سرعت توربین

 	 TCU ایراد

P0716

 خطای محدوده
عملکردی مدار سنسور

سرعت توربین

تفاوت بین سرعت توربین و دورموتور

900msبه مدت 

از حد مجاز و استاندارد فراتر رود

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCUرا با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
نحوه عیب یابی

تذکر  :

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. الف( سنسور سرعت توربین خودروی معیوب را با سنسور سالم جایگزین 

که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب(  بررسی 

بررسی سنسور سرعت توربین 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 3
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت توربین را تعویض 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–52

18

DTC P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit

DTC P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range

EM1A180260

55

1 2 3

22 21

LGLRB
rB

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 B
B-031

TCU
B-031

1 2 3
B

B-028

TURBINE SPEED 
SENSOR (CVT)
B-028

سنسور سرعت توربین 

 معیوب بودن سنسور سرعت توربینP0715کد خطا

 عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت توربینP0716کد خطا
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18 - QR019CHB CVT

18–55

18

DTC P0720 Output Speed Sensor Circuit

DTC P1745 Second Speed Sensor Plausible

EM1A180290

TCU

1 2 3

54 50 19

R
BLR

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

B
rW

SECOND SHAFT 
SPEED SENSOR

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-080

B-080

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور سرعت شفت خروجی  

عیوب بودن سنسور سرعت شفت خروجی P0720کد خطا

عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت شفتP1745کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–54

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect turbine speed sensor wire harness connector 

B-012 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-012 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0715, P0716 still exist.

2 Check wire harness or connector (turbine speed sensor - TCU)

RM1A180500

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

B-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-012 (1, 2, 3) - 
B-063 (55, 22, 21) Always Continuity

RM1A180510

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (55, 22) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(turbine speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .
کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. پ( سوکت سنسور سرعت توربین B-012 و ,B-063 از TCU راجدا 
کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط پایه های 

بررسی قطعی مدار :

کوتاه مدار : بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 1و2و3 از B-063با بدنه

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 22و55 از B-063با بدنه

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر مالحظه  الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کدهای خطای P0715و P0716 وجود دارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

)TCU کشی سنسور )از سنسور تا 2 بررسی سوکت و سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 دسته سیم مرتبط )سنسور سرعت تا TCU(را تعمیر یا 
کنید. تعویض  خطا

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–55

18

DTC P0720 Output Speed Sensor Circuit

DTC P1745 Second Speed Sensor Plausible

EM1A180290

TCU

1 2 3

54 50 19

R
BLR

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

B
rW

SECOND SHAFT 
SPEED SENSOR

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-080

B-080

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور سرعت شفت خروجی  

عیوب بودن سنسور سرعت شفت خروجی P0720کد خطا

عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت شفتP1745کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–54

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect turbine speed sensor wire harness connector 

B-012 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-012 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0715, P0716 still exist.

2 Check wire harness or connector (turbine speed sensor - TCU)

RM1A180500

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

B-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-012 (1, 2, 3) - 
B-063 (55, 22, 21) Always Continuity

RM1A180510

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (55, 22) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(turbine speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .
کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. پ( سوکت سنسور سرعت توربین B-012 و ,B-063 از TCU راجدا 
کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط پایه های 

بررسی قطعی مدار :

کوتاه مدار : بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 1و2و3 از B-063با بدنه

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 22و55 از B-063با بدنه

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر مالحظه  الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کدهای خطای P0715و P0716 وجود دارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

)TCU کشی سنسور )از سنسور تا 2 بررسی سوکت و سیم 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 دسته سیم مرتبط )سنسور سرعت تا TCU(را تعمیر یا 
کنید. تعویض  خطا

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–57

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect second speed sensor wire harness connector 

B-080 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-080 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0720, P1745 still exist.

2 Check wire harness or connector (second speed sensor - TCU)

RM1A180520

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

-+

B-080
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-080 (1, 2, 3) - 
B-063 (54, 50, 19) Always Continuity

RM1A180530

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (54, 50) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(second speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورسنسور سرعت B-080 و B-063 از TCU راجدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط 

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر مالحظه  الف( 
کنید. کد خطا مراجعه  ب(  به مراحل بررسی 

کدهای خطای P0720 و  P1745 وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

-2

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار  بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-080 با 45و50و19 
B-063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 50 و 54 ازB-063 با بدنه

)TCU کشی سنسور سرعت شفت خروجی )ازسنسور تا کانکتور و سیم  بررسی  2

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
کشی سنسور تا TCUرا تعمیر یا تعویض  کانکتور یا سیم 

کنید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0720
  معیوب بودن سنسور

شفت خروجی
موتور روشن شده باشد و حداقل10 ثانیه در 

شرایط زیر باشد:در دندهD، مقدار بازبودن 

دریچه گاز نباید کمتر از 10% و دور موتور باید 

باالتر ازrpm 800 باشد.

ولتاژ سیگنال سرعت خروجی در یک 
پریود،از حد قابل قبول بیشتر باشد .

نصب نادرست 	 
سنسور  سرعت  

خروجی

قطعی یا 	 
اتصالی داشتن 

مدارسیگنال 
سنسور

اتصال ضعیف 	 
مداربرق سنسور 

خرابی سنسور 	 

 	TCU ایراد

P1745
 عدم عملکرد صحیح

سنسور  شفت خروجی
موتور روشن شده باشد و حداقل30 ثانیه 

٬Dدر شرایط زیر باشد: خودرو در  دنده

گاز بیشتر از 10% و  مقدار باز بودن دریچه 

حرکت با سرعت 10km/hr یا بیشتر

 تفاوت بین سیگنال سرعت خروجی
پس ازحرکت و سرعت

 واقعی خودرو بیش تر از حد مجاز
باشد

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCU را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر   ا

کنید. الف( سنسور سرعت شفت خروجی سالم را با سنسور معیوب جایگزین 
که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب( بررسی 

 نحوه عیب یابی

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. تذکر  :  پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت شفت خروجی را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–57

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect second speed sensor wire harness connector 

B-080 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-080 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0720, P1745 still exist.

2 Check wire harness or connector (second speed sensor - TCU)

RM1A180520

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

-+

B-080
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-080 (1, 2, 3) - 
B-063 (54, 50, 19) Always Continuity

RM1A180530

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (54, 50) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(second speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورسنسور سرعت B-080 و B-063 از TCU راجدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط 

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر مالحظه  الف( 
کنید. کد خطا مراجعه  ب(  به مراحل بررسی 

کدهای خطای P0720 و  P1745 وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

-2

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار  بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-080 با 45و50و19 
B-063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 50 و 54 ازB-063 با بدنه

)TCU کشی سنسور سرعت شفت خروجی )ازسنسور تا کانکتور و سیم  بررسی  2

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
کشی سنسور تا TCUرا تعمیر یا تعویض  کانکتور یا سیم 

کنید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0720
  معیوب بودن سنسور

شفت خروجی
موتور روشن شده باشد و حداقل10 ثانیه در 

شرایط زیر باشد:در دندهD، مقدار بازبودن 

دریچه گاز نباید کمتر از 10% و دور موتور باید 

باالتر ازrpm 800 باشد.

ولتاژ سیگنال سرعت خروجی در یک 
پریود،از حد قابل قبول بیشتر باشد .

نصب نادرست 	 
سنسور  سرعت  

خروجی

قطعی یا 	 
اتصالی داشتن 

مدارسیگنال 
سنسور

اتصال ضعیف 	 
مداربرق سنسور 

خرابی سنسور 	 

 	TCU ایراد

P1745
 عدم عملکرد صحیح

سنسور  شفت خروجی
موتور روشن شده باشد و حداقل30 ثانیه 

٬Dدر شرایط زیر باشد: خودرو در  دنده

گاز بیشتر از 10% و  مقدار باز بودن دریچه 

حرکت با سرعت 10km/hr یا بیشتر

 تفاوت بین سیگنال سرعت خروجی
پس ازحرکت و سرعت

 واقعی خودرو بیش تر از حد مجاز
باشد

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده درحافظه TCU را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  کنید تا به دمای نرمال برسد، سپس  موتور را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر   ا

کنید. الف( سنسور سرعت شفت خروجی سالم را با سنسور معیوب جایگزین 
که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب( بررسی 

 نحوه عیب یابی

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. تذکر  :  پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت شفت خروجی را تعویض 
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کنید. کد خطا را بررسی  گیربکس شده و  الف(  با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کد خطای p0730  وجود دارد؟ ب( آیا هنوز 

کنید. گیربکس را مالحظه  کرده وعملکرد سنسورهای سرعت  الف( توسط اسکنر پارامترهایECU وTCU را بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

پ(  آیا نتایج بررسی نرمال می باشد؟

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0730  وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید ایراد را رفع 

کنید ایراد را رفع 

کنید.  مجموعه شیربرقی یا دسته سیم را تعویض 

خیر

خیر

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

گیربکس  بررسی سیستم  2

گیربکس  3 بررسی پارامترهای 

کد خطا 4 بررسی 

کند. کار می  سیستم بطور نرمال 
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نحوه عیب یابی

تذکر  :

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید کج شدن پین ها و..بررسی  کانکتورها،اتصاالت،بیرون زدن و  الف( دسته سیم موتور را از لحاظ شل بودن 

کنید. گیربکس را از لحاظ معیوب بودن،صدمه دیدن،کثیف بودن و..بررسی  ب( سنسورهای 

پ( آیا همه موارد فوق بررسی شد و ایرادی مشاهده نگردید؟

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0730

 خطای نادرست بودن
نسبت دنده

موتور روشن بوده و حداقل1دقیقه در 

گاز  شرایط زیر باشد: مقدار بازبودن دریچه 

،Dکمتر از از 15%،دنده

 18km/hr کمتراز سرعت حرکت خودرو 

نباشد

 مقدار اختالف بین نسبت
 سرعت فعلی و سرعت

 مرجع بیشتر از

مقدار استاندارد نباشد

ایراد مجموعه 	 
کنترل شیربرقی

قطعی یا اتصالی	 

مدار شیربرقی	 

اتصال ضعیف مدار 	 
برق سنسور

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید ایراد را رفع 
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

DTCP0730خطای نادرست بودن نسبت دنده

بازدید و بررسی های مقدماتی 1
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کنید. کد خطا را بررسی  گیربکس شده و  الف(  با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کد خطای p0730  وجود دارد؟ ب( آیا هنوز 

کنید. گیربکس را مالحظه  کرده وعملکرد سنسورهای سرعت  الف( توسط اسکنر پارامترهایECU وTCU را بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

پ(  آیا نتایج بررسی نرمال می باشد؟

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0730  وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید ایراد را رفع 

کنید ایراد را رفع 

کنید.  مجموعه شیربرقی یا دسته سیم را تعویض 

خیر

خیر

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

گیربکس  بررسی سیستم  2

گیربکس  3 بررسی پارامترهای 

کد خطا 4 بررسی 

کند. کار می  سیستم بطور نرمال 
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نحوه عیب یابی

تذکر  :

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید کج شدن پین ها و..بررسی  کانکتورها،اتصاالت،بیرون زدن و  الف( دسته سیم موتور را از لحاظ شل بودن 

کنید. گیربکس را از لحاظ معیوب بودن،صدمه دیدن،کثیف بودن و..بررسی  ب( سنسورهای 

پ( آیا همه موارد فوق بررسی شد و ایرادی مشاهده نگردید؟

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص   دالیلشرایط ایجاد 

P0730

 خطای نادرست بودن
نسبت دنده

موتور روشن بوده و حداقل1دقیقه در 

گاز  شرایط زیر باشد: مقدار بازبودن دریچه 

،Dکمتر از از 15%،دنده

 18km/hr کمتراز سرعت حرکت خودرو 

نباشد

 مقدار اختالف بین نسبت
 سرعت فعلی و سرعت

 مرجع بیشتر از

مقدار استاندارد نباشد

ایراد مجموعه 	 
کنترل شیربرقی

قطعی یا اتصالی	 

مدار شیربرقی	 

اتصال ضعیف مدار 	 
برق سنسور

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید ایراد را رفع 
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

DTCP0730خطای نادرست بودن نسبت دنده

بازدید و بررسی های مقدماتی 1
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0791

خطای مدار A سنسور
سرعت شفت ورودی

کرده و  موتورراروشن 
حداقل1دقیقه در شرایط 

زیر نگهدارید: دنده
گاز  D،مقداربازبودن دریچه 

نبایدکمتر از10درصدباشد،دور 
موتور باالتر از800rpm  باشد

ولتاژ سیگنال سرعت ورودی
باالتر ازمقدار قابل قبول باشد

 نصب ناصحیح سنسور	 
سرعت ورودی	 
قطعی یا اتصالی داشتن	 
مدار سیگنال	 
اتصال ضعیف مداربرق	 
سنسور	 
ســرعت 	  سنســور  خرابــی 

ی د و ر و
 	TCU ایراد P0792

 A خطــای محــدوده عملکــرد مــدار
سنســور ســرعت شــفت ورودی

کرده و  موتورراروشن 
حداقل1دقیقه در شرایط 

زیر نگهدارید: دنده
گاز  D،مقداربازبودن دریچه 

نبایدکمتر از10درصدباشد،دور 
موتور باالتر از800rpm باشد

ولتاژ سیگنال سرعت ورودی
از حداستاندارد بیشتر نشود

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهر نشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. تذکر  : پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. الف( سنسور سرعت سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب(  بررسی 

بررسی سنسور سرعت شفت ورودی 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت شفت ورودی را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–60

18

DTC P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor 'A' Circuit

DTC P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor 'A' Circuit Range

EM1A180320

TCU

1 2 3

27 51 23

B
rBLGW
G

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

PRIMARY SHAFT 
SPEED SENSOR

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-016

B-016

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور سرعت شفت ورودی  

معیوب بودن سنسور سرعت شفت ورودی  P0791کد خطا

 عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت شفت ورودی P0792کد خطا
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0791

خطای مدار A سنسور
سرعت شفت ورودی

کرده و  موتورراروشن 
حداقل1دقیقه در شرایط 

زیر نگهدارید: دنده
گاز  D،مقداربازبودن دریچه 

نبایدکمتر از10درصدباشد،دور 
موتور باالتر از800rpm  باشد

ولتاژ سیگنال سرعت ورودی
باالتر ازمقدار قابل قبول باشد

 نصب ناصحیح سنسور	 
سرعت ورودی	 
قطعی یا اتصالی داشتن	 
مدار سیگنال	 
اتصال ضعیف مداربرق	 
سنسور	 
ســرعت 	  سنســور  خرابــی 

ی د و ر و
 	TCU ایراد P0792

 A خطــای محــدوده عملکــرد مــدار
سنســور ســرعت شــفت ورودی

کرده و  موتورراروشن 
حداقل1دقیقه در شرایط 

زیر نگهدارید: دنده
گاز  D،مقداربازبودن دریچه 

نبایدکمتر از10درصدباشد،دور 
موتور باالتر از800rpm باشد

ولتاژ سیگنال سرعت ورودی
از حداستاندارد بیشتر نشود

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهر نشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی

کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. تذکر  : پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کنید. الف( سنسور سرعت سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد رفع شده است. کنید  ب(  بررسی 

بررسی سنسور سرعت شفت ورودی 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور سرعت شفت ورودی را تعویض 
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–60

18

DTC P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor 'A' Circuit

DTC P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor 'A' Circuit Range

EM1A180320

TCU

1 2 3

27 51 23

B
rBLGW
G

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

PRIMARY SHAFT 
SPEED SENSOR

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-016

B-016

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور سرعت شفت ورودی  

معیوب بودن سنسور سرعت شفت ورودی  P0791کد خطا

 عدم عملکرد صحیح سنسور سرعت شفت ورودی P0792کد خطا
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کد خطا تعریفکد خطا کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 
P0811دنده جلوAکالچ کرده و30ثانیه در دندهDلغزش  موتور راروشن 

پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید
وجودلغزش زیاد مابین 

سرعتهای ورودی 
کالچ های جلو  وخروجی 

وعقب

کالچ	  کنترل  گیرکردن شیر برقی 

کنترل 	  اتصالی داشتن مدار شیر برقی 
کالچ با برق مثبت 

P081Eدنده عقبBکالچ کرده و30ثانیه در دنده Rلغزش  موتور راروشن 
پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید

P0894لغزش اجزا داخلی 
گیربکس

کرده و در شرایط زیر رانندگی  موتور راروشن 

5s-%20گاز کنید: مقدار بازشدن دریچه 

30km/hسرعت حرکت بیشترازDدنده

مدت زمان رانندگی بیشتراز30ثانیه 

کالچ قفل تورک 
کانورتور به مدت زیادی 

درگیربوده یا لغزش 
زیادی پس از درگیری 

وجودداشته باشد

قطعی یا اتصالی داشتن مدار شیر 	 
برقی

کانورتور	  خرابی شیر برقی تورک 

ایراد مدار هیدرولیک	 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،در این شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
نحوه عیب یابی

تذکر  :
کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کانکتورها و..( کانکتورها،کثیف بودن  گیربکس)از لحظ شل بودن  الف( بررسی دسته سیم 

کنید. گیربکس از لحظ معیوب بودن،کثیفی و...بررسی  ب( سنسورهای 

پ( آیا همه بررسی های فوق فاقد ایراد بود؟

1 بررسی های اولیه زیر را  انجام دهید

کالچAدنده جلوP0811کد خطا  لغزش 

کالچBدنده عقبP081Eکد خطا  لغزش 

گیربکسP0894کد خطا  لغزش اجزای داخلی 
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18 - QR019CHB CVT

18–62

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect intermediate shaft speed sensor wire harness 

connector B-016  and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-016 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0791, P0792 still exist.

2 Check wire harness or connector (intermediate shaft speed sensor - TCU)

RM1A180540

B-016

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-016 (1, 2, 3) - 
B-063 (27, 51, 23) Always Continuity

RM1A180550

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (27, 51) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(intermediate shaft speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورB-063( TCU (راجدا  پ( سوکت سنسور سرعت شفت ورودی  B-016  و 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط 

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر بررسی  الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0792  یا p0791 وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ(  بررسی 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-016 با 
B-063 پایه های27و51و23 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصل دائمپایه 51و27از B-063 با بدنه

کد خطا  بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید دسته سیم سنسور تا TCUرا تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 

)TCU کانکتورها )از سنســور ســرعت شــفت ورودی  تا کشــی و  2 بررســی ســیم 
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کد خطا تعریفکد خطا کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 
P0811دنده جلوAکالچ کرده و30ثانیه در دندهDلغزش  موتور راروشن 

پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید
وجودلغزش زیاد مابین 

سرعتهای ورودی 
کالچ های جلو  وخروجی 

وعقب

کالچ	  کنترل  گیرکردن شیر برقی 

کنترل 	  اتصالی داشتن مدار شیر برقی 
کالچ با برق مثبت 

P081Eدنده عقبBکالچ کرده و30ثانیه در دنده Rلغزش  موتور راروشن 
پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید

P0894لغزش اجزا داخلی 
گیربکس

کرده و در شرایط زیر رانندگی  موتور راروشن 

5s-%20گاز کنید: مقدار بازشدن دریچه 

30km/hسرعت حرکت بیشترازDدنده

مدت زمان رانندگی بیشتراز30ثانیه 

کالچ قفل تورک 
کانورتور به مدت زیادی 

درگیربوده یا لغزش 
زیادی پس از درگیری 

وجودداشته باشد

قطعی یا اتصالی داشتن مدار شیر 	 
برقی

کانورتور	  خرابی شیر برقی تورک 

ایراد مدار هیدرولیک	 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،در این شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
نحوه عیب یابی

تذکر  :
کد خطا و نشانه های ایراد مطمئن شوید. پس از برطرف شدن ایراد،از عدم وجود 

کانکتورها و..( کانکتورها،کثیف بودن  گیربکس)از لحظ شل بودن  الف( بررسی دسته سیم 

کنید. گیربکس از لحظ معیوب بودن،کثیفی و...بررسی  ب( سنسورهای 

پ( آیا همه بررسی های فوق فاقد ایراد بود؟

1 بررسی های اولیه زیر را  انجام دهید

کالچAدنده جلوP0811کد خطا  لغزش 

کالچBدنده عقبP081Eکد خطا  لغزش 

گیربکسP0894کد خطا  لغزش اجزای داخلی 
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18–62

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect intermediate shaft speed sensor wire harness 

connector B-016  and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-016 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0791, P0792 still exist.

2 Check wire harness or connector (intermediate shaft speed sensor - TCU)

RM1A180540

B-016

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-016 (1, 2, 3) - 
B-063 (27, 51, 23) Always Continuity

RM1A180550

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (27, 51) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(intermediate shaft speed sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

الف(  سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورB-063( TCU (راجدا  پ( سوکت سنسور سرعت شفت ورودی  B-016  و 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  د(  ارتباط 

کنید. کد خطا را مجدد با اسکنر بررسی  الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0792  یا p0791 وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ(  بررسی 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-016 با 
B-063 پایه های27و51و23 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصل دائمپایه 51و27از B-063 با بدنه

کد خطا  بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید دسته سیم سنسور تا TCUرا تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCU را تعویض 

)TCU کانکتورها )از سنســور ســرعت شــفت ورودی  تا کشــی و  2 بررســی ســیم 
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18 - QR019CHB CVT

18–65

18

DTC P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor 'A' Circuit Low

DTC P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor 'A' Circuit High

EM1A180350

B-081

TCU

3 2 1

8 11 10

G
Y

W
R

Y
B

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

PRIMARY SHAFT 
PRESSURE SENSOR

123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-081

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور فشار روغن شفت ورودی  

گیربکسP0842کد خطا خطای پایین بودن ولتاژ مدار Aسنسور فشار روغن 

گیربکسP0843کد خطا خطای باال بودن ولتاژ مدار Aسنسور فشار روغن 
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گیربکس شوید. الف( با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کدهای خطایP0811 وP081Eو P0894 وجوددارند؟ ب( آیا هنوز 

کنید. کرده  الف(توسط اسکنر پارامترهایECUوTCUرا بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

گیربکس نرمال است؟ پ( آیا عملکرد سیستم 

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0811، P081E ، P0894 وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ(  بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . ایراد را رفع 

کنید.  کدهای خطا را رفع   علت ایجاد 

با توجه به پارامترها،مورد غیرطبیعی را رفع ایرادکنید.  

خیر

خیر

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

گیربکس بررسی عملکرد  2

گیربکــس بررســی پارامترهــای  3

کد خطا بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید گیربکس را تعویض  مجموعه شیربرقی یا دسته سیم 
بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر
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18 - QR019CHB CVT

18–65

18

DTC P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor 'A' Circuit Low

DTC P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor 'A' Circuit High

EM1A180350

B-081

TCU

3 2 1

8 11 10

G
Y
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W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D

PRIMARY SHAFT 
PRESSURE SENSOR

123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-081

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور فشار روغن شفت ورودی  

گیربکسP0842کد خطا خطای پایین بودن ولتاژ مدار Aسنسور فشار روغن 

گیربکسP0843کد خطا خطای باال بودن ولتاژ مدار Aسنسور فشار روغن 
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گیربکس شوید. الف( با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کدهای خطایP0811 وP081Eو P0894 وجوددارند؟ ب( آیا هنوز 

کنید. کرده  الف(توسط اسکنر پارامترهایECUوTCUرا بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

گیربکس نرمال است؟ پ( آیا عملکرد سیستم 

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0811، P081E ، P0894 وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ(  بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . ایراد را رفع 

کنید.  کدهای خطا را رفع   علت ایجاد 

با توجه به پارامترها،مورد غیرطبیعی را رفع ایرادکنید.  

خیر

خیر

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

گیربکس بررسی عملکرد  2

گیربکــس بررســی پارامترهــای  3

کد خطا بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید گیربکس را تعویض  مجموعه شیربرقی یا دسته سیم 
بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

کند و ایرادی ندارد. کار می  سیستم بطور نرمال 
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18 - QR019CHB CVT

18–67

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect primary shaft pressure sensor wire harness 

connector B-081 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-081 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0842, P0843 still exist.

2 Check wire harness or connector (primary shaft pressure sensor - TCU)

RM1A180560

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

123

B-081

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-081 (1, 2, 3) - 
B-063 (10, 11, 8) Always Continuity

RM1A180570

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (10, 11) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(primary shaft pressure sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

کد خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0842  یا P0843 وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-081 سنسور فشار شفت ورودی و )B-063(از TCUرا جدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-081 با پایه های 
B-063 8و11و10از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 10و11 از B-063با بدنه

)TCU کانکتورها )از سنسور تا کشی و  2 بررسی سیم 

کد خطا  بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. گیربکس را تعمیر یا تعویض  دسته سیم 
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا  شرایط تشخیصتعریف 
کد خطا

کد خطا دالیلشرایط ایجاد 

P0842
خطای پایین بودن ولتاژ 

 Aمدار

گیربکس سنسور فشار روغن 
کرده  موتور راروشن 

 و10ثانیه

کنید صبر 

کمتر از حداقل مقدار قابل  فشار روغن مدار A  سنسور 
قبول باشد

خرابی سنسورA فشار 	 
گیربکس روغن 

قطعی یا اتصالی 	 
داشتن مدار سیگنال 

A سنسور

 	TCU ایراد
P0843

A خطای باال بودن ولتاژ مدار

سنسور فشار روغن گیربکس

کثر مقدار  فشار روغن مدارA سنسور بیشتر از حدا ا
قابل قبول باشد.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

کنید. الف( سنسور فشار روغن سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد برطرف شده است. کنید  ب( بررسی 

نحوه عیب یابی

کنید. کدهای خطا را مجدد چک  تذکر  : پس از برطرف شدن ایراد، 

بررسی سنسور فشار ورودی 1
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور فشار شفت ورودی را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–67

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect primary shaft pressure sensor wire harness 

connector B-081 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-081 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0842, P0843 still exist.

2 Check wire harness or connector (primary shaft pressure sensor - TCU)

RM1A180560

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

123

B-081

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-081 (1, 2, 3) - 
B-063 (10, 11, 8) Always Continuity

RM1A180570

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (10, 11) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(primary shaft pressure sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

OK

Replace TCU

YES

کد خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0842  یا P0843 وجوددارد ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-081 سنسور فشار شفت ورودی و )B-063(از TCUرا جدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 1و2و3 از B-081 با پایه های 
B-063 8و11و10از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه های 10و11 از B-063با بدنه

)TCU کانکتورها )از سنسور تا کشی و  2 بررسی سیم 

کد خطا  بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. گیربکس را تعمیر یا تعویض  دسته سیم 
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا  شرایط تشخیصتعریف 
کد خطا

کد خطا دالیلشرایط ایجاد 

P0842
خطای پایین بودن ولتاژ 

 Aمدار

گیربکس سنسور فشار روغن 
کرده  موتور راروشن 

 و10ثانیه

کنید صبر 

کمتر از حداقل مقدار قابل  فشار روغن مدار A  سنسور 
قبول باشد

خرابی سنسورA فشار 	 
گیربکس روغن 

قطعی یا اتصالی 	 
داشتن مدار سیگنال 

A سنسور

 	TCU ایراد
P0843

A خطای باال بودن ولتاژ مدار

سنسور فشار روغن گیربکس

کثر مقدار  فشار روغن مدارA سنسور بیشتر از حدا ا
قابل قبول باشد.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری مناسب باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه عیب یاب  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود، سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

کنید. الف( سنسور فشار روغن سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد برطرف شده است. کنید  ب( بررسی 

نحوه عیب یابی

کنید. کدهای خطا را مجدد چک  تذکر  : پس از برطرف شدن ایراد، 

بررسی سنسور فشار ورودی 1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور فشار شفت ورودی را تعویض 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0847 B پایین بودن ولتاژ مدار
گیربکس سنسور فشار روغن 

کرده و10ثانیه  موتور راروشن 

کنید صبر 

کمتر از حداقل  فشار روغن مدار B سنسور 
مقدار قابل قبول باشد

خرابی سنسور B فشار 	 
روغن 

کوتاه 	  قطعی یا اتصال 
کشی  درمسیرسیم 

 	TCU خطا در سیگنال

P0848 سنسور B باال بودن ولتاژ مدار
گیربکس فشار روغن 

فشار روغن مدار B  سنسور بیشتر از حدا 
کثر مقدار قابل قبول باشد ا

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال)12ولت( باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،)دمای90درجه سانتیگراد( سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

گر کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،و در حافظه سیستم ذخیره شده است.دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه کنید.	  ا

کنید. الف( سنسور فشار روغن سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد برطرف شده است؟ کنید  ب(  بررسی 

نحوه عیب یابی
تذکر  :

کنید. کدهای خطا را مجدد چک  پس از برطرف شدن ایراد، 

1 بررسی سنسور فشار شفت خروجی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور فشار روغن شفت خروجی را تعویض 
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–68

18

QR019CHB CVT

DTC P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor 'B' Circuit Low

DTC P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor 'B' Circuit High

EM1A180380

B-082

TCU

36

3 2 1

12 13

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D
LBG
B

r

B
W

SECOND SHAFT 
PRESSURE SENSOR

123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-082

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور فشار روغن شفت خروجی  

 پایین بودن ولتاژ مدار Bسنسور فشار روغنP0847کد خطا

 باال بودن ولتاژ مدار Bسنسور فشار روغنP0848کد خطا
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0847 B پایین بودن ولتاژ مدار
گیربکس سنسور فشار روغن 

کرده و10ثانیه  موتور راروشن 

کنید صبر 

کمتر از حداقل  فشار روغن مدار B سنسور 
مقدار قابل قبول باشد

خرابی سنسور B فشار 	 
روغن 

کوتاه 	  قطعی یا اتصال 
کشی  درمسیرسیم 

 	TCU خطا در سیگنال

P0848 سنسور B باال بودن ولتاژ مدار
گیربکس فشار روغن 

فشار روغن مدار B  سنسور بیشتر از حدا 
کثر مقدار قابل قبول باشد ا

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال)12ولت( باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،)دمای90درجه سانتیگراد( سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

گر کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده،و در حافظه سیستم ذخیره شده است.دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه کنید.	  ا

کنید. الف( سنسور فشار روغن سالم را با سنسور معیوب جایگزین 

که آیا ایراد برطرف شده است؟ کنید  ب(  بررسی 

نحوه عیب یابی
تذکر  :

کنید. کدهای خطا را مجدد چک  پس از برطرف شدن ایراد، 

1 بررسی سنسور فشار شفت خروجی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

رو به مرحله 2
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. سنسور فشار روغن شفت خروجی را تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–68

18

QR019CHB CVT

DTC P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor 'B' Circuit Low

DTC P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor 'B' Circuit High

EM1A180380

B-082

TCU

36

3 2 1

12 13

P
O

W
E

R

S
IG

N
A

L

G
N

D
LBG
B

r

B
W

SECOND SHAFT 
PRESSURE SENSOR

123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

B-063

B
B-082

منفی

سیگنال

تغذیه 

سنسور فشار روغن شفت خروجی  

 پایین بودن ولتاژ مدار Bسنسور فشار روغنP0847کد خطا

 باال بودن ولتاژ مدار Bسنسور فشار روغنP0848کد خطا
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18 - QR019CHB CVT

18–72

18

EM1A180410

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

3 5631

R R

R R RLB
LB

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

W
B-008

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

جعبه فیوز محفظه موتور 

باتری

رله
TCU
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18–70

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect second shaft pressure sensor wire harness 

connector B-082 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-082 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0847, P0848 still exist.

2 Check wire harness or connector (second shaft pressure sensor - TCU)

RM1A180580

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

123

B-082

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-082 (1, 2, 3) - 
B-063 (13, 12, 36) Always Continuity

RM1A180590

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (36, 12) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(second shaft pressure sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-082 و B-063 را از سنسور فشار شفت خروجی و TCU جدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

کدهای خطا راتوسط اسکنر بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0847  یا p0848 وجوددارد ؟ پ( آیا هنوز 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه1و2و3 از B-082 با
B-063 پایه13و12و36 از 

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 12و136 از B-063 با بدنه

)TCU کانکتورها )از سنسور تا بررسی دسته  سیم و  2

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورها و دسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

781

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کم رله P0890TCUکد خطا  ولتاژ 

ولتاژ زیاد رله P0891TCUکد خطا

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–72

18

EM1A180410

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

3 5631

R R

R R RLB
LB

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

W
B-008

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

جعبه فیوز محفظه موتور 

باتری

رله
TCU
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18–70

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect second shaft pressure sensor wire harness 

connector B-082 and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-082 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0847, P0848 still exist.

2 Check wire harness or connector (second shaft pressure sensor - TCU)

RM1A180580

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

123

B-082

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-082 (1, 2, 3) - 
B-063 (13, 12, 36) Always Continuity

RM1A180590

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (36, 12) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(second shaft pressure sensor - TCU)

NG

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-082 و B-063 را از سنسور فشار شفت خروجی و TCU جدا  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

کدهای خطا راتوسط اسکنر بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0847  یا p0848 وجوددارد ؟ پ( آیا هنوز 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه1و2و3 از B-082 با
B-063 پایه13و12و36 از 

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 12و136 از B-063 با بدنه

)TCU کانکتورها )از سنسور تا بررسی دسته  سیم و  2

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورها و دسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–74

18

Check for Open

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-008 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

RM1A180610

-+
V

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
B-063 (3) Always Continuity

RM1A180620

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (31) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (3) - Body 
ground Always 11 to 14 V

بررسی قطعی مدار 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

B-063 با پایه B-018 از D10 وصلدائمپایه

کنید. کانکتورها را متصل  ت( 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  چ( ارتباط 

ولتاژ استاندارد :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولتدائمپایه 31از B-063 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایه 56از B-063 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایه 3 از B-063 با بدنه
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18–73

18

DTC Confirmation Procedure:

Confirm that battery voltage is between 11 and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Using X-431 3G diagnostic tester, record and clear DTCs stored in TCU.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent. Please refer to Intermittent DTC 
Troubleshooting.

Diagnosis Procedure

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Check for Open

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition

DTC Set 

Condition
Possible Cause

P0890 TCM Power Relay 
Sense Circuit Low

Start engine and wait 
for at least 10 seconds

TCU power 
command is 
sent, solenoid 
output feedback 
voltage is less 
than standard 
value

Solenoid circuit 
open circuit or 
short circuit
TCU power relay 
failure

P0891 TCM Power Relay 
Sense Circuit High

TCU power 
command is not 
sent, solenoid 
output feedback 
voltage is higher 
than standard 
value

1 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0890 پایین بودن ولتاژ

TCU ارسالی به رله

کرده و10ثانیه صبر  موتور راروشن 
کنید

سیگنال مثبتTCU ارسال میشود ولی 

سیگنال برگشتی از شیربرقی)سولنوئید(

کمتر از مقدار استاندارد است

کوتاه یا قطع	  اتصال 

شدن سیگنال شیر 	 
سولنوئیدی 

معیوب بودن رله 	 
TCU قدرت P0891 باال بودن ولتاژ

TCU ارسالی به رله

سیگنال مثبتTCU ارسال میشود ولی 

کمتر  سیگنال برگشتی از شیرسولنوئیدی 

از مقدار استاندارد است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.

کنید.  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید. سوئیچ را باز 

کنید. ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید. گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید. کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهرنشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده،و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  مراجعــه  گــر  ا

. کنید

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-008 و B-019 وB-063 را جدا  ج( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  پ( ارتباط 

وضعیت مدارشرایط ارتباط مولتی متر

 B-063- با پایه 31 از B-008 از F9 وصلدائمپایه

B-063- با پایه 56 از B-019 از G21 وصلدائمپایه

)TCU از جعبه فیوز موتور تا(TCU بررسی مدار تغذیه رله 1
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Check for Open

e. Connect connectors.
f. Connect the negative battery cable.
g. Check wire harness connectors B-008 and B-063 with a 

digital multimeter according to the table below.

HINT:

When using a digital multimeter to check the connecting 
condition of connectors, measure the system voltage 
from backside of connector.

Standard Voltage

RM1A180610

-+
V

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
B-063 (3) Always Continuity

RM1A180620

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-063 (31) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (56) - Body 
ground Always 11 to 14 V

B-063 (3) - Body 
ground Always 11 to 14 V

بررسی قطعی مدار 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

B-063 با پایه B-018 از D10 وصلدائمپایه

کنید. کانکتورها را متصل  ت( 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  چ( ارتباط 

ولتاژ استاندارد :

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولتدائمپایه 31از B-063 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایه 56از B-063 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایه 3 از B-063 با بدنه
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DTC Confirmation Procedure:

Confirm that battery voltage is between 11 and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Using X-431 3G diagnostic tester, record and clear DTCs stored in TCU.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent. Please refer to Intermittent DTC 
Troubleshooting.

Diagnosis Procedure

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-008, B-019 and 

B-063.
d. Check wire harness connectors B-008, B-019 and B-063 

with a digital multimeter according to the table below.
Check for Open

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition

DTC Set 

Condition
Possible Cause

P0890 TCM Power Relay 
Sense Circuit Low

Start engine and wait 
for at least 10 seconds

TCU power 
command is 
sent, solenoid 
output feedback 
voltage is less 
than standard 
value

Solenoid circuit 
open circuit or 
short circuit
TCU power relay 
failure

P0891 TCM Power Relay 
Sense Circuit High

TCU power 
command is not 
sent, solenoid 
output feedback 
voltage is higher 
than standard 
value

1 Check TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

RM1A180600

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F9) - 
B-063 (31) Always Continuity

B-019 (G21) - 
B-063 (56) Always Continuity

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0890 پایین بودن ولتاژ

TCU ارسالی به رله

کرده و10ثانیه صبر  موتور راروشن 
کنید

سیگنال مثبتTCU ارسال میشود ولی 

سیگنال برگشتی از شیربرقی)سولنوئید(

کمتر از مقدار استاندارد است

کوتاه یا قطع	  اتصال 

شدن سیگنال شیر 	 
سولنوئیدی 

معیوب بودن رله 	 
TCU قدرت P0891 باال بودن ولتاژ

TCU ارسالی به رله

سیگنال مثبتTCU ارسال میشود ولی 

کمتر  سیگنال برگشتی از شیرسولنوئیدی 

از مقدار استاندارد است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.

کنید.  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید. سوئیچ را باز 

کنید. ک  کدهای خطای ذخیره شده را با دستگاه عیب یاب یادداشت و پا

کنید. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید. گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید. کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهرنشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده،و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  مراجعــه  گــر  ا

. کنید

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. کانکتورهای B-008 و B-019 وB-063 را جدا  ج( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  پ( ارتباط 

وضعیت مدارشرایط ارتباط مولتی متر

 B-063- با پایه 31 از B-008 از F9 وصلدائمپایه

B-063- با پایه 56 از B-019 از G21 وصلدائمپایه

)TCU از جعبه فیوز موتور تا(TCU بررسی مدار تغذیه رله 1
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a. Remove TCU relay from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check TCU relay with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0890, P0891 still exist.

2 Check TCU relay

RM1A180650

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

Fuse
puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
not applied)

No continuity

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
applied)

Continuity

Replace TCU relayNG

Replace TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

کنید. ج  الف( رله TCUرا از جعبه فیوز موتور خار

کنید. ب( پایه های رله را طبق جدول زیر با مولتی متر چک 

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0890  یا p0891 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

سالم بودن رله 

ارتباط مولتی متروضعیت مدارشرایط

 عدم اعمال ولتاژ باتری به
پایه های85و86

87-30قطع

 اعمال ولتاژ باتری به پایه
های85و86

87-30وصل

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید  رله TCU را تعویض 
ایراد دارد

کنید. TCUرا تعویض 

)TCU کنید)از جعبه فیوز تا دسته سیم مرتبط را تعویض 

TCU بررسی رله 2

کدهای خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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Standard Voltage

Standard Voltage

RM1A180630

-+
V

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G21) - 
Body ground Always 11 to 14 V

B-008 (F9) - Body 
ground Always 11 to 14 V

RM1A180640

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
Body ground Always 11 to 14 V

Go to step 2NG

Go to step 3

OK

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه D10 از  B-018 با بدنهدائم11 تا 14 ولت

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولتدائمG21 از B-019 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایهF9 از B-008 با بدنه

برو به مرحله 3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
ایراد دارد
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a. Remove TCU relay from engine compartment fuse and 
relay box.

b. Check TCU relay with a digital multimeter according to 
the table below.
Normal Condition

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0890, P0891 still exist.

2 Check TCU relay

RM1A180650

Fuel pump
relay

Water pump
relay

Low beam
    relay

FRY 05
High beam

relay

FRY 06

E
F07-1 15A E

F45

E
F44

E
F25

E
F29 15A

E
F43

E
F37 10A

E
F07 15A

E
F27 15A

E
F15 15A

E
F14 15A

E
F16 10A

E
F17 10A

E
F42 20A

E
F03 15A

E
F04 15A

E
F05 10A

E
F06 25A

E
F35 10A

E
F09 10A

E
F24 30A

E
F31 15A

E
F33 15A

E
F28 10A

E
F30 15A

E
F36 7.5A

E
F18 15A

E
F19 30A

E
F40

E
F41

E
F10 15A

E
F49 5A

E
F12 15A

E
F20

E
F21 10A

E
F22 10A

E
F23 10A

E
F11 20A

E
F34 15A

E
F32 7.5A

E
F26 30A

A/C
compressor
clutch relay

Start relay

ACC relayTCU relay

FRY 01FRY 12FRY 13FRY 11FRY 04

Front fog Horn

FRY 02
Vacuum

pump

FRY 09
EMS relay

FRY 14
IGN1 relay

FRY 07
IGN2 relay

FRY 08
Fan low relay

FRY 15

FRY 10FRY 03

Fan high relay

FRY 16

EF47 EF46
40A

EF08

30A

EF02

30A40A

EF01EF38

40A

EF39

40A

EF48

Fuse
puller

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
not applied)

No continuity

30 - 87

Battery positive 
85 - Battery 
negative 86 

(battery voltage 
applied)

Continuity

Replace TCU relayNG

Replace TCU power supply circuit 2 (engine compartment fuse and relay box - TCU)

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

کنید. ج  الف( رله TCUرا از جعبه فیوز موتور خار

کنید. ب( پایه های رله را طبق جدول زیر با مولتی متر چک 

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0890  یا p0891 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

سالم بودن رله 

ارتباط مولتی متروضعیت مدارشرایط

 عدم اعمال ولتاژ باتری به
پایه های85و86

87-30قطع

 اعمال ولتاژ باتری به پایه
های85و86

87-30وصل

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید  رله TCU را تعویض 
ایراد دارد

کنید. TCUرا تعویض 

)TCU کنید)از جعبه فیوز تا دسته سیم مرتبط را تعویض 

TCU بررسی رله 2

کدهای خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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18 - QR019CHB CVT

18–75

18

Standard Voltage

Standard Voltage

RM1A180630

-+
V

B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G21) - 
Body ground Always 11 to 14 V

B-008 (F9) - Body 
ground Always 11 to 14 V

RM1A180640

-+
V

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D10) - 
Body ground Always 11 to 14 V

Go to step 2NG

Go to step 3

OK

ولتاژ استاندارد :

ولتاژ استاندارد :

ارتباط مولتی مترشرایطوضعیت مدار

پایه D10 از  B-018 با بدنهدائم11 تا 14 ولت

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولتدائمG21 از B-019 با بدنه

11 تا 14 ولتدائمپایهF9 از B-008 با بدنه

برو به مرحله 3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برو به مرحله 2
ایراد دارد

www.cargeek.ir
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www.CarGeek.ir
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0900
 قطع بودن مدار عملگر

کالچ

روشن بودن خودرو و درگیر بودن 

گیربکس در دندهRیا D حداقل 

5ثانیه

سیگنال ارسالی از شیربرقی مطلوب 

کالچ در سیگنال  می باشد ولی شیربرقی 

ارسالی دارای افت ولت است

.مدار شیربرقی 	 

کالچ دارای اتصال 

کوتاه یا قطعی 

است

کالچ 	  . شیربرقی 

ایراد دارد
P0902

 پایین بودن ولتاژ مدار

عملگرکالچ

ولتاژخروجی ازمجموعه شیر های برقی 

مطلوب می باشد ولی ولتاژ برگشت 

کالچ بیشتر از حد استاندارد  شیربرقی 

است.

P0903

 باال بودن ولتاژ مدار

عملگرکالچ

ولتاژخروجی ازمجموعه شیر های برقی 

مطلوب می باشد ولی ولتاژ برگشت 

کمتر از حد استاندارد  کالچ  شیربرقی 

است.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهر شده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهــر نشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  	  گــر  ا

کنیــد. مراجعــه 

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. گیربکس را بررسی  کانکتور  ب( 

نحوه عیب یابی

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–77

18

DTC P0900 Clutch Actuator Circuit Open

DTC P0902 Clutch Actuator Circuit Low

DTC P0903 Clutch Actuator Circuit High

EM1A180420

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 32

R GR

R R RLB
LB

R

8 3

2 1

C
LU

TC
H

 S
O

LE
N

O
ID

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

Gr
B-013

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

W
B-008

 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

باتری

گیربکس

TCU رله

چ 
کال

ی 
برق

شیر

کالچ P0900کد خطا  قطع بودن مدار عملگر 

کالچP0902کد خطا پایین بودن ولتاژ مدار عملگر 

کالچP0903کد خطا باال بودن ولتاژ مدار عملکرد 
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www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0900
 قطع بودن مدار عملگر

کالچ

روشن بودن خودرو و درگیر بودن 

گیربکس در دندهRیا D حداقل 

5ثانیه

سیگنال ارسالی از شیربرقی مطلوب 

کالچ در سیگنال  می باشد ولی شیربرقی 

ارسالی دارای افت ولت است

.مدار شیربرقی 	 

کالچ دارای اتصال 

کوتاه یا قطعی 

است

کالچ 	  . شیربرقی 

ایراد دارد
P0902

 پایین بودن ولتاژ مدار

عملگرکالچ

ولتاژخروجی ازمجموعه شیر های برقی 

مطلوب می باشد ولی ولتاژ برگشت 

کالچ بیشتر از حد استاندارد  شیربرقی 

است.

P0903

 باال بودن ولتاژ مدار

عملگرکالچ

ولتاژخروجی ازمجموعه شیر های برقی 

مطلوب می باشد ولی ولتاژ برگشت 

کمتر از حد استاندارد  کالچ  شیربرقی 

است.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهر شده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهــر نشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  	  گــر  ا

کنیــد. مراجعــه 

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. گیربکس را بررسی  کانکتور  ب( 

نحوه عیب یابی

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–77

18

DTC P0900 Clutch Actuator Circuit Open

DTC P0902 Clutch Actuator Circuit Low

DTC P0903 Clutch Actuator Circuit High

EM1A180420

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 32

R GR

R R RLB
LB

R

8 3

2 1

C
LU

TC
H

 S
O

LE
N

O
ID

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

Gr
B-013

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

W
B-008

 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

باتری

گیربکس

TCU رله

چ 
کال

ی 
برق

شیر

کالچ P0900کد خطا  قطع بودن مدار عملگر 

کالچP0902کد خطا پایین بودن ولتاژ مدار عملگر 

کالچP0903کد خطا باال بودن ولتاژ مدار عملکرد 
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 
کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0902 P0900  یا P0903 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا  3 بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–79

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180660

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7, 3) - 
B-063 (3, 32) Always Continuity

RM1A180670

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

OK

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس و TCU را جدا  کانکتورهای B-013 و B-063ا پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 3و7 از B -013 با پایه 3 و 32 
B -063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 7 از B-013 با بدنه

کنید. گیربکس تا TCU را بررسی  کانکتور از  کشی و  سیم  2

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کشی مرتبط را تعمیر یا تعویض   کانکتور و سیم 
 )TCUگیربکس با ایراد دارد )از 
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 
کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0902 P0900  یا P0903 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا  3 بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–79

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180660

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7, 3) - 
B-063 (3, 32) Always Continuity

RM1A180670

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

OK

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس و TCU را جدا  کانکتورهای B-013 و B-063ا پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 3و7 از B -013 با پایه 3 و 32 
B -063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 7 از B-013 با بدنه

کنید. گیربکس تا TCU را بررسی  کانکتور از  کشی و  سیم  2

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کشی مرتبط را تعمیر یا تعویض   کانکتور و سیم 
 )TCUگیربکس با ایراد دارد )از 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0928

قطعی مدار شیربرقی 

قفل دنده پارک

کنید،پدال  خودرو را روشن 

ترمز را فشار دهید. دسته دنده 

را از موقعیتPبهR تغییر دهید

کنترلی نرمال است  سیگنال خروجی مجموعه شیرهای 

کمتر از  کنترل قفل دنده  ولی جریان خروجی ازشیربرقی 

حد استاندارد است

قطعی یا اتصال 	 

کوتاه مدارشیربرقی

کنترل قفل دنده	 

معیوب بودن شیر 	 

برقی

P0930

پایین بودن ولتاژ 

مدار شیربرقی قفل 

دنده پارک

کنترلی نرمال  سیگنال خروجی مجموعه شیر های 

کنترل قفل  می باشد ولی جریان خروجی از شیربرقی 

دنده بیشتر از حد

استاندارد است

P0931
باال بودن ولتاژ مدار 

شیربرقی قفل دنده 

پارک

کنترلی نرمال  سیگنال خروجی مجموعه شیر های 

کنترل قفل  می باشد ولی جریان خروجی از شیربرقی 

کمتر از حد استاندارد است دنده 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهرنشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده،و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  	  گــر  ا

کنیــد. مراجعــه 

الف( سوئیچ را ببندید.

کنید. کنسول وسط را باز  ب( 

کنید. کانکتوردسته سیم مکانیزم تعویض دنده را جدا  پ( 

کنید. کانکتور را بررسی  ت( 

نحوه عیب یابی

کانکتور مکانیزم تعویض دنده  بررسی  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–81

18

DTC P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Open

DTC P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low

DTC P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High

EM1A180450

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 32

RR

R R RLB
LB

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

S
H

IF
T 

LO
C

K
 S

O
LE

N
O

ID

G

R

6 7

2 1

GEAR SHIFT 
MECHANISM
B-077

B
B-077

11 10 9 8
7 6 2345 1

W
B-008

باتری

TCU رله
 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

 مکانیزم
 تعویض دنده 

ک
پار

ده 
 دن

فل
ی ق

برق
یر 

ش

قطعی مدارشیر برقی قفل دنده پارک P0928کد خطا

پایین بودن ولتاژ مدارشیر برقی قفل دنده پارک P0930کد خطا

باال بودن ولتاژ مدارشیر برقی قفل دنده پارکP0931کد خطا
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0928

قطعی مدار شیربرقی 

قفل دنده پارک

کنید،پدال  خودرو را روشن 

ترمز را فشار دهید. دسته دنده 

را از موقعیتPبهR تغییر دهید

کنترلی نرمال است  سیگنال خروجی مجموعه شیرهای 

کمتر از  کنترل قفل دنده  ولی جریان خروجی ازشیربرقی 

حد استاندارد است

قطعی یا اتصال 	 

کوتاه مدارشیربرقی

کنترل قفل دنده	 

معیوب بودن شیر 	 

برقی

P0930

پایین بودن ولتاژ 

مدار شیربرقی قفل 

دنده پارک

کنترلی نرمال  سیگنال خروجی مجموعه شیر های 

کنترل قفل  می باشد ولی جریان خروجی از شیربرقی 

دنده بیشتر از حد

استاندارد است

P0931
باال بودن ولتاژ مدار 

شیربرقی قفل دنده 

پارک

کنترلی نرمال  سیگنال خروجی مجموعه شیر های 

کنترل قفل  می باشد ولی جریان خروجی از شیربرقی 

کمتر از حد استاندارد است دنده 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

 سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کــد خطــا ظاهرنشــود بــه معنــی ایــراد موقتــی بــوده،و در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده اســت.دراین شــرایط بــه قســمت عیــب یابــی خطاهــای موقــت  	  گــر  ا

کنیــد. مراجعــه 

الف( سوئیچ را ببندید.

کنید. کنسول وسط را باز  ب( 

کنید. کانکتوردسته سیم مکانیزم تعویض دنده را جدا  پ( 

کنید. کانکتور را بررسی  ت( 

نحوه عیب یابی

کانکتور مکانیزم تعویض دنده  بررسی  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد
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18 - QR019CHB CVT

18–81

18

DTC P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Open

DTC P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low

DTC P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High

EM1A180450

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 32

RR

R R RLB
LB

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019
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G40
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G17
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W
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TCU رله
 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

 مکانیزم
 تعویض دنده 

ک
پار

ده 
 دن

فل
ی ق

برق
یر 

ش

قطعی مدارشیر برقی قفل دنده پارک P0928کد خطا

پایین بودن ولتاژ مدارشیر برقی قفل دنده پارک P0930کد خطا

باال بودن ولتاژ مدارشیر برقی قفل دنده پارکP0931کد خطا

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

793

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0928  ٬ P0930 یا P0931 وجود دارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–83

18

a. Disconnect TCU wire harness connector B-063.
b. Check connectors B-077 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

2 Check wire harness or connector (gear shift mechanism connector - TCU)

OK

RM1A180680

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-077

11 10 9 8
7 6 2345 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-077 (6, 7) - 
B-063 (3, 30) Always Continuity

RM1A180690

-+

B-077

11 10 9 8
7 6 2345 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-077 (6) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector (gear 

shift mechanism connector - TCU)

NG

OK

کنید. کانکتور B-063  از TCU را جدا  الف( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ب( 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 7و6 از B-077 با پایه 3 و 30 
B-063 از

وصلدائم

شرایطوضعیت مدارارتباط مولتی متر

دائموصلپایه 16 از B-077 با بدنه

)TCU کانکتور و دسته سیم)مکانیزم تعویض دنده تا 2 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
ــد.)از  کنی ــض  ــا تعوی ــر ی ــط را تعمی ــیم مرتب ــته س ــور و دس کانکت   

)TCUمکانیــزم تــا ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای P0928  ٬ P0930 یا P0931 وجود دارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–83

18

a. Disconnect TCU wire harness connector B-063.
b. Check connectors B-077 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

2 Check wire harness or connector (gear shift mechanism connector - TCU)

OK

RM1A180680

-+

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-077

11 10 9 8
7 6 2345 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-077 (6, 7) - 
B-063 (3, 30) Always Continuity

RM1A180690

-+

B-077

11 10 9 8
7 6 2345 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-077 (6) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector (gear 

shift mechanism connector - TCU)

NG

OK

کنید. کانکتور B-063  از TCU را جدا  الف( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ب( 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 7و6 از B-077 با پایه 3 و 30 
B-063 از

وصلدائم

شرایطوضعیت مدارارتباط مولتی متر

دائموصلپایه 16 از B-077 با بدنه

)TCU کانکتور و دسته سیم)مکانیزم تعویض دنده تا 2 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
ــد.)از  کنی ــض  ــا تعوی ــر ی ــط را تعمی ــیم مرتب ــته س ــور و دس کانکت   

)TCUمکانیــزم تــا ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0900 عدم عملکرد صحیح
سنسور دمای روغن 

گیربکس

خودرو راروشن و حداقل 3ثانیه

کنید صبر 

CVTگیربکس ولتاژ سنسور دمای روغن 

کمتر از محدوده استاندارد سنسور است.

ایراد سنسور دمای	 

گیربکس 	  روغن 
CVTگیربکس

قطع شدن یااتصال	 

کوتاه شدن مدار 	 
سنسور

خطا در سیگنال	 
 TCU

P0902پایین بودن ولتاژ سنسور 
گیربکس دمای روغن 

گیربکس از  ولتاژ سنسور دمای روغن 

کمترین مقداراستاندارد ولتاژ سنسور 

کمتراست.

P0903باال بودن ولتاژ 

 سنسور دمای روغن
گیربکس

گیربکس از  ولتاژ سنسور دمای روغن 

بیشترین  مقدار  استاندارد ولتاژ سنسور 

بیشتر است.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده و در حافظه سیستم ذخیره شده است.دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه 	  گر  ا

کنید.
نحوه عیب یابی

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. گیربکس را بررسی  کانکتور  ب( 

گیربکس کانکتور  1 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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18 - QR019CHB CVT

18–85

18

DTC P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range

DTC P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low

DTC P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High

EM1A180480

TCU

47 20

LW B
rW

6 5

1 2

O
IL

 T
E

M
P

S
IG

N
A

L

G
N

D
GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

Gr
B-013

B-063

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

ن
وغ

 ر
ی

ما
 د

ور
س

سن

گیربکس

گیربکسP0938کد خطا  عدم عملکرد صحیح سنسور دمای روغن 

گیربکسP0938کد خطا پایین بودن ولتاژ سنسور دمای روغن 

گیربکس P0940کد خطا  زیاد بودن ولتاژ سنسور دمای روغن 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0900 عدم عملکرد صحیح
سنسور دمای روغن 

گیربکس

خودرو راروشن و حداقل 3ثانیه

کنید صبر 

CVTگیربکس ولتاژ سنسور دمای روغن 

کمتر از محدوده استاندارد سنسور است.

ایراد سنسور دمای	 

گیربکس 	  روغن 
CVTگیربکس

قطع شدن یااتصال	 

کوتاه شدن مدار 	 
سنسور

خطا در سیگنال	 
 TCU

P0902پایین بودن ولتاژ سنسور 
گیربکس دمای روغن 

گیربکس از  ولتاژ سنسور دمای روغن 

کمترین مقداراستاندارد ولتاژ سنسور 

کمتراست.

P0903باال بودن ولتاژ 

 سنسور دمای روغن
گیربکس

گیربکس از  ولتاژ سنسور دمای روغن 

بیشترین  مقدار  استاندارد ولتاژ سنسور 

بیشتر است.

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده و در حافظه سیستم ذخیره شده است.دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه 	  گر  ا

کنید.
نحوه عیب یابی

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. گیربکس را بررسی  کانکتور  ب( 

گیربکس کانکتور  1 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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18 - QR019CHB CVT

18–85

18

DTC P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range

DTC P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low

DTC P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High

EM1A180480
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Gr
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B-013

ن
وغ
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ی

ما
 د

ور
س

سن

گیربکس

گیربکسP0938کد خطا  عدم عملکرد صحیح سنسور دمای روغن 

گیربکسP0938کد خطا پایین بودن ولتاژ سنسور دمای روغن 

گیربکس P0940کد خطا  زیاد بودن ولتاژ سنسور دمای روغن 
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18 - QR019CHB CVT

18–88

18

DTC P0962 Pressure Control Solenoid 'A' Control Circuit Low

DTC P0963 Pressure Control Solenoid 'A' Control Circuit High
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G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12
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F10
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F18
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F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

باتری

گیربکس

TCU رله

شار 
ل ف

نتر
ی ک

برق
شیر

کنترل فشارP0962کد خطا پایین بودن ولتاژ مدار A شیر برقی 

کنترل فشارP0963کد خطا باال بودن ولتاژ مدار A شیر برقی 
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18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0938, P0939, P0940 still exist.

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

RM1A180700

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (6, 5) - 
B-063 (47, 20) Always Continuity

RM1A180710

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (6, 5) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت(  ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه 5و6 از B -013 با پایه 47و20
B-063

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه5,6 از B -013با بدنه

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0938  ٬ p0939 و  p0940 وجود دارند ؟ پ(  آیا هنوز 

گیربکس کانکتور و دسته سیم  2 بررسی 

کد خطا  3 بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض 
 )TCUگیربکس تا ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18–88

18

DTC P0962 Pressure Control Solenoid 'A' Control Circuit Low

DTC P0963 Pressure Control Solenoid 'A' Control Circuit High
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TCU رله

شار 
ل ف

نتر
ی ک

برق
شیر

کنترل فشارP0962کد خطا پایین بودن ولتاژ مدار A شیر برقی 

کنترل فشارP0963کد خطا باال بودن ولتاژ مدار A شیر برقی 
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18–87

18

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

a. Using X-431 3G diagnostic tester, read TCU DTC.
b. Refer to "DTC Confirmation Procedure".
c. Check if DTC P0938, P0939, P0940 still exist.

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

RM1A180700

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (6, 5) - 
B-063 (47, 20) Always Continuity

RM1A180710

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (6, 5) - 
Body ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

3 Recheck DTC

Replace TCU

OK

YES

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت(  ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

 پایه 5و6 از B -013 با پایه 47و20
B-063

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه5,6 از B -013با بدنه

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0938  ٬ p0939 و  p0940 وجود دارند ؟ پ(  آیا هنوز 

گیربکس کانکتور و دسته سیم  2 بررسی 

کد خطا  3 بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض 
 )TCUگیربکس تا ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18–90

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180720

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8, 2) - 
B-063 (3, 35) Always Continuity

RM1A180730

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

الف( سوئیچ را ببندید .

ب( کابل منفی باتری را جدا کنید.

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و  B-063از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 2و8 از B-013 با پایه 3و53 از 
B-063

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه8 از B-063با بدنه

کد خطا بررسی مجدد  3

)TCU کانکتور و دسته سیم )گیربکس تا بررسی  2Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا ایراد دارد

کدهای خطا را بخوانید.  .a

کنید. کد خطا مراجعه  b. به مراحل بررسی 

کد خطای p0963  یا p0962 وجود دارد ؟ c. آیا هنوز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0962

Aپایین بودن ولتاژ مدار
کنترل شیر سولنوئیدی 

فشار

روشن بودن خودرو و درگیر بودن 
گیربکس در دندهRیا D حداقل 

5ثانیه

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال می باشد 
ولی جریان خروجی در مدارA شیر 

کنترل فشار از بیشترین  سولنوئیدی 
مقداراستاندارد بیشتر است

قطع بودن یا 	 
کوتاه  اتصال 

شدن مدار 
شیرسولنوئیدی

ایراد شیر 	 
سولنوئیدی

کنترل فشار	 

P0963باال بودن ولتاژ مدار 

Aشیرسولنوئیدی

کنترل فشار

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال می باشد 
ولی جریان خروجی از مدارA شیر 

کمتر از حد استاندارد  کنترل فشار  سولنوئیدی 
است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

گیربکس کانکتور  1 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض   
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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18 - QR019CHB CVT

18–90

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180720

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8, 2) - 
B-063 (3, 35) Always Continuity

RM1A180730

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

الف( سوئیچ را ببندید .

ب( کابل منفی باتری را جدا کنید.

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و  B-063از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 2و8 از B-013 با پایه 3و53 از 
B-063

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه8 از B-063با بدنه

کد خطا بررسی مجدد  3

)TCU کانکتور و دسته سیم )گیربکس تا بررسی  2Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا ایراد دارد

کدهای خطا را بخوانید.  .a

کنید. کد خطا مراجعه  b. به مراحل بررسی 

کد خطای p0963  یا p0962 وجود دارد ؟ c. آیا هنوز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0962

Aپایین بودن ولتاژ مدار
کنترل شیر سولنوئیدی 

فشار

روشن بودن خودرو و درگیر بودن 
گیربکس در دندهRیا D حداقل 

5ثانیه

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال می باشد 
ولی جریان خروجی در مدارA شیر 

کنترل فشار از بیشترین  سولنوئیدی 
مقداراستاندارد بیشتر است

قطع بودن یا 	 
کوتاه  اتصال 

شدن مدار 
شیرسولنوئیدی

ایراد شیر 	 
سولنوئیدی

کنترل فشار	 

P0963باال بودن ولتاژ مدار 

Aشیرسولنوئیدی

کنترل فشار

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال می باشد 
ولی جریان خروجی از مدارA شیر 

کمتر از حد استاندارد  کنترل فشار  سولنوئیدی 
است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد نرمال باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

گیربکس کانکتور  1 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض   
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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18 - QR019CHB CVT

18–93

18

EM1A180540

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 34

R

R LR

R R RLB
LB

7 1

2 1

S
E

C
 P

R
E

S
 S

O
LE

N
O

ID

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

W
B-008

Gr
B-013

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

باتری

گیربکس

TCU رله

شار 
ل ف

نتر
ی ک

برق
شیر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنترل فشار P0964کد خطا قطعی مدارBشیر برقی 

کنترل فشار P0966کد خطا پایین بودن ولتاژ مدارBشیر برقی 

کنترل فشار  P0967کد خطا باال بودن ولتاژ مدارBشیر برقی 
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18 - QR019CHB CVT

18–93

18

EM1A180540

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 34

R

R LR

R R RLB
LB

7 1

2 1

S
E

C
 P

R
E

S
 S

O
LE

N
O

ID

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

W
B-008

Gr
B-013

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

 جعبه فیوز 
محفظه موتور 

باتری

گیربکس

TCU رله

شار 
ل ف

نتر
ی ک

برق
شیر
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کنترل فشار P0964کد خطا قطعی مدارBشیر برقی 

کنترل فشار P0966کد خطا پایین بودن ولتاژ مدارBشیر برقی 

کنترل فشار  P0967کد خطا باال بودن ولتاژ مدارBشیر برقی 
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18 - QR019CHB CVT

18–95

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180740

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7, 1) - 
B-063 (3, 34) Always Continuity

RM1A180750

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCU را جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 7و1 از B -013 با پایه 3و 34 
B -063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 7 از B -013 با بدنه

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

گیربکس کانکتور و دسته سیم  2 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض    

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

802

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0964

قطع بودن مدارB شیر 
کنترل فشار سولنوئیدی

کنید و حداقل  خودرو راروشن 
کنید 30ثانیه صبر 

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
می باشد ولی جریان خروجی در مدار

کمتراز  کنترل فشار  B شیر  سولنوئیدی 
حد استاندارد می باشد.

قطع بودن یا 	 
کوتاه  اتصال 

شدن مدار  شیر 
سولنوئیدی

معیوب بودن 	 
شیر سولنوئیدی 

کنترل فشار

P0966

پایین بودن ولتاژ 

کنترل فشار  مدار B شیر 
سولنوئیدی

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
می باشد ولی جریان خروجی در مدار

کنترل فشار از  B شیر سولنوئیدی 
بیشترین مقدار استاندارد بیش تر 

می باشد.

P0967

 B  باال بودن ولتاژ مدار
شیرسولنوئیدی

کنترل فشار

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
 Bمی باشد ولی جریان خروجی از مدار
کمتر از  کنترل فشار  شیر  سولنوئیدی 

حد استاندارد می باشد

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–95

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180740

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7, 1) - 
B-063 (3, 34) Always Continuity

RM1A180750

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (7) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCU را جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 7و1 از B -013 با پایه 3و 34 
B -063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 7 از B -013 با بدنه

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

گیربکس کانکتور و دسته سیم  2 بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض    

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0964

قطع بودن مدارB شیر 
کنترل فشار سولنوئیدی

کنید و حداقل  خودرو راروشن 
کنید 30ثانیه صبر 

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
می باشد ولی جریان خروجی در مدار

کمتراز  کنترل فشار  B شیر  سولنوئیدی 
حد استاندارد می باشد.

قطع بودن یا 	 
کوتاه  اتصال 

شدن مدار  شیر 
سولنوئیدی

معیوب بودن 	 
شیر سولنوئیدی 

کنترل فشار

P0966

پایین بودن ولتاژ 

کنترل فشار  مدار B شیر 
سولنوئیدی

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
می باشد ولی جریان خروجی در مدار

کنترل فشار از  B شیر سولنوئیدی 
بیشترین مقدار استاندارد بیش تر 

می باشد.

P0967

 B  باال بودن ولتاژ مدار
شیرسولنوئیدی

کنترل فشار

ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال 
 Bمی باشد ولی جریان خروجی از مدار
کمتر از  کنترل فشار  شیر  سولنوئیدی 

حد استاندارد می باشد

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
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گیربکس P0968کد خطا کنترل فشار روغن  قطعی مدارCشیر برقی 

گیربکسP0970کد خطا کنترل فشار روغن   باال بودن ولتاژ مدارC شیر برقی 

گیربکسP0971کد خطا کنترل فشار روغن   باال بودن ولتاژ مدارC شیر برقی 
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0964، p0966یا p0967 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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گیربکس P0968کد خطا کنترل فشار روغن  قطعی مدارCشیر برقی 

گیربکسP0970کد خطا کنترل فشار روغن   باال بودن ولتاژ مدارC شیر برقی 

گیربکسP0971کد خطا کنترل فشار روغن   باال بودن ولتاژ مدارC شیر برقی 
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0964، p0966یا p0967 وجوددارند ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0968

قطع بودن مدار C شیر 
کنترل فشار  سولنوئیدی 

کانورتور تورک 

کنید و حداقل  خودرو راروشن 
کنید 30ثانیه صبر 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
می باشد ولی جریان

بلوک هیدرولیکCخروجی در مدار

کمتراز حد استاندارد می باشد فشار 
 . قطع بودن یا اتصال
کوتاه شدن مدار  شیر

سولنوئیدی

 . معیوب بودن شیر
سولنوئیدی

کنترل فشار

P0970

C پایین بودن ولتاژ   مدار

بلوک هیدرولیک فشار 
کانورتور سولنوئیدی تورک 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
است ولی جریان خروجی

کنترل فشارCدرمدار  شیر سولنوئیدی 
 از بیشترین مقدار استاندارد بیش تر

می باشد

P0971

C باال بودن ولتاژ مدار

شیرسولنوئیدی

کانورتور کنترل فشار تورک 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
می باشد ولی جریان

 بلوک هیدرولیکCخروجی در مدار

کمتراز حد استاندارد می باشد فشار 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهر نشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
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18 - QR019CHB CVT

18–98

18

EM1A180070

BATTERY

TCU

TCU
RELAY

D4F9 G21D10

356 31 33

R

R Y
B

R

R R RLB
LB

7

2 1

TO
R

Q
U

E
 C

O
N

V
E

R
T 

S
O

LE
N

O
ID

4

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY BOX (D/F/G)EF05

10A

86

8587

30

EF11
20A

GEARBOX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063 W

B-018

W
B-019

W
B-008

Gr
B-013

B-063

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-008
B-018

B-019

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-013

باتری

جعبه فیوز 
محفظه موتور 

رله
TCU

گیربکس
شیر برقی 

کنترل 
تورک 

کانورتور
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P0968

قطع بودن مدار C شیر 
کنترل فشار  سولنوئیدی 

کانورتور تورک 

کنید و حداقل  خودرو راروشن 
کنید 30ثانیه صبر 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
می باشد ولی جریان

بلوک هیدرولیکCخروجی در مدار

کمتراز حد استاندارد می باشد فشار 
 . قطع بودن یا اتصال
کوتاه شدن مدار  شیر

سولنوئیدی

 . معیوب بودن شیر
سولنوئیدی

کنترل فشار

P0970

C پایین بودن ولتاژ   مدار

بلوک هیدرولیک فشار 
کانورتور سولنوئیدی تورک 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
است ولی جریان خروجی

کنترل فشارCدرمدار  شیر سولنوئیدی 
 از بیشترین مقدار استاندارد بیش تر

می باشد

P0971

C باال بودن ولتاژ مدار

شیرسولنوئیدی

کانورتور کنترل فشار تورک 

 ولتاژخروجی از شیرسولنوئیدی نرمال
می باشد ولی جریان

 بلوک هیدرولیکCخروجی در مدار

کمتراز حد استاندارد می باشد فشار 

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 

سوئیچ را ببندید.	 

کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 

کنید.	  سوئیچ را باز 

کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا

کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 

کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 

کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا

کنید.	  کد خطا ظاهر نشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا
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18 - QR019CHB CVT

18–98

18
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0970- p0968 یا p0971 وجود دارد ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–100

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180760

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8, 4) - 
B-063 (3, 33) Always Continuity

RM1A180770

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 8و4 از B-013 با پایه 3 و 33 
B-063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 8 از B-013 با بدنه

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

گیربکس کانکتور و دسته سیم  بررسی  2Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض   

ایراد دارد

ایراد دارد
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کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p0970- p0968 یا p0971 وجود دارد ؟ پ( آیا هنوز 

کد خطا بررسی مجدد  3
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. TCUرا تعویض 
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18 - QR019CHB CVT

18–100

18

Diagnosis Procedure

HINT:

After the fault is eliminated, verify DTC and symptom again.

a. Disconnect transmission connector.
b. Check transmission connector.

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect transmission wire harness connector B-013 

and TCU wire harness connector B-063.
d. Check connectors B-013 and B-063 with a digital 

multimeter according to the table below.
Check for Open

Check for Short

1 Check transmission connector

Repair or replace connectorNG

2 Check wire harness or connector (transmission connector - TCU)

OK

RM1A180760

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8, 4) - 
B-063 (3, 33) Always Continuity

RM1A180770

-+

B-013

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-013 (8) - Body 
ground Always No continuity

Replace wire harness or connector 

(transmission connector - TCU)

NG

نحوه عیب یابی :

کنید. گیربکس را جدا  کانکتور  الف( 

کنید. کانکتور را بررسی  ب( 

الف( سوئیچ را ببندید .

کنید. کابل منفی باتری را جدا  ب( 

کنید. گیربکس وTCUرا جدا  کانکتورهای B-013 و B-063 از  پ( 

کنید. کانکتور های فوق را با مولتی متر طبق جدول زیر بررسی  ت( ارتباط 

بررسی قطعی مدار 

کوتاه مدار بررسی اتصال 

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

پایه 8و4 از B-013 با پایه 3 و 33 
B-063 از

وصلدائم

وضعیت مدارشرایطارتباط مولتی متر

وصلدائمپایه 8 از B-013 با بدنه

گیربکس  کانکتور  بررسی  1

گیربکس کانکتور و دسته سیم  بررسی  2Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.)از  کانکتور ودسته سیم مرتبط را تعمیر یا تعویض   
)TCUگیربکس تا

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض   

ایراد دارد

ایراد دارد
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گیربکس شوید. الف( با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کدهای خطایp2797 وp2798 وجود دارند؟ ب( آیا هنوز 

کنید. الف( توسط اسکنر پارامترهای TCU را بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

پ(  آیا عملکرد سیستم نرمال است؟

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p2797 و p2798  وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

گیربکس  2 بررسی سیستم 

TCU بررسی پارامترهای 3

کدهای خطا  4 بررسی مجدد 
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کدهای خطا موقت را رفع  علت ایجاد 

کنید.  علت ایجاد ایراد موقت را رفع 

کنید ایراد را رفع 

کنید. گیربکس را تعویض   مجموعه شیربرقی یا دسته سیم 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

بله
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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HINT:
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If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.
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2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)
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NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)
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بله

Chery Automobile Co., Ltd.
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(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
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3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.
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2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis
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For current DTC, go to step 6
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P02797

کارایی پمپ  پایین بودن 
گیربکس روغن 

کنید و  خودرو  را روشن 
کنید. حداقل30 ثانیه صبر 

اختالف بین فشار استاندارد

با فشار روغن موجود بیشتر از حد

مطلوب می باشد.

کردن 	  گیرپاژ 
شیربرقی 

کنترل 
فشار روغن 

گیربکس

نامناسب بودن 	 
فشار سیستم P02798پایین بودن ولتاژ مدار شیر 

گیربکس برقی 
اختالف بین فشار روغن استاندارد

با فشار روغن موجود بیشتراز حد

مطلوب می باشد واین مقدار 700Msمیلی 
ثانیه پایدار است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 
سوئیچ را ببندید.	 
کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا
کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 
کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا
کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

گیربکس )از لحاظ شل بودن،کثیفی و ...( کانکتور دسته سیم  الف( 

گیربکس)از لحاظ پارگی،اتصالی و..( ب( دسته سیم 

پ(  آیا همه موارد فوق بررسی شده و فاقد ایراد است؟

نحوه عیب یابی

بررسی های اولیه زیر را انجام دهید 1

DTCP02797گیربکس کارایی پمپ روغن  پایین بودن 

DTCP02798گیربکس پایین بودن ولتاژ مدار شیر برقی 
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گیربکس شوید. الف( با استفاده از اسکنر وارد منوی 

کدهای خطایp2797 وp2798 وجود دارند؟ ب( آیا هنوز 

کنید. الف( توسط اسکنر پارامترهای TCU را بررسی 

گیربکس باید نرمال باشد. ب( عملکرد سیستم 

پ(  آیا عملکرد سیستم نرمال است؟

کدهای خطا را بخوانید. الف( 

کنید. کد خطا مراجعه  ب( به مراحل بررسی 

کد خطای p2797 و p2798  وجوددارند ؟ که آیا هنوز  کنید  پ( بررسی 

گیربکس  2 بررسی سیستم 

TCU بررسی پارامترهای 3

کدهای خطا  4 بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK Chery Automobile Co., Ltd.
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c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 
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When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)
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2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کدهای خطا موقت را رفع  علت ایجاد 

کنید.  علت ایجاد ایراد موقت را رفع 

کنید ایراد را رفع 

کنید. گیربکس را تعویض   مجموعه شیربرقی یا دسته سیم 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.
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NEXT

NEXT

NEXT
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خیر
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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NEXT

NEXT

NEXT
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بله
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3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure
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Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop
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3 Customer problem analysis
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NEXT

For current DTC, go to step 6
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  کد خطاشرایط تشخیص  دالیلشرایط ایجاد 

P02797

کارایی پمپ  پایین بودن 
گیربکس روغن 

کنید و  خودرو  را روشن 
کنید. حداقل30 ثانیه صبر 

اختالف بین فشار استاندارد

با فشار روغن موجود بیشتر از حد

مطلوب می باشد.

کردن 	  گیرپاژ 
شیربرقی 

کنترل 
فشار روغن 

گیربکس

نامناسب بودن 	 
فشار سیستم P02798پایین بودن ولتاژ مدار شیر 

گیربکس برقی 
اختالف بین فشار روغن استاندارد

با فشار روغن موجود بیشتراز حد

مطلوب می باشد واین مقدار 700Msمیلی 
ثانیه پایدار است

کد خطا مراحل بررسی 

که ولتاژ باتری در حد استاندارد باشد. قبل از انجام مراحل زیرمطمئن شوید 
سوئیچ را ببندید.	 
کنید. 	  کانکتور عیب یاب متصل  دستگاه اسکنرX-431  را به 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطای ذخیره شده را با اسکنر بخوانید و سپس پا
کنید.	  سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کد خطا را بخوانید.	  گرم شود،سپس  کنید تا موتور  خودرو را روشن 
کنید.	  کد خطا ظاهرشده است به معنی دائمی بودن آن است، به قسمت"نحوه عیب یابی" مراجعه  گر  ا
کنید.	  کد خطا ظاهرنشود به معنی ایراد موقتی بوده، دراین شرایط به قسمت عیب یابی خطاهای موقت  مراجعه  گر  ا

گیربکس )از لحاظ شل بودن،کثیفی و ...( کانکتور دسته سیم  الف( 

گیربکس)از لحاظ پارگی،اتصالی و..( ب( دسته سیم 

پ(  آیا همه موارد فوق بررسی شده و فاقد ایراد است؟

نحوه عیب یابی

بررسی های اولیه زیر را انجام دهید 1

DTCP02797گیربکس کارایی پمپ روغن  پایین بودن 

DTCP02798گیربکس پایین بودن ولتاژ مدار شیر برقی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–105

18

Inspection

1. After vehicle runs for 5 min, the temperature will reach normal working conditions (ATF temperature 
60 - 80°C, and engine coolant temperature 80 - 100°C).

2. Park vehicle on a flat ground and pull parking brake lever.
3. Start engine to make it run at idle speed, and then fully depress brake pedal and move shift lever for five 

times at each gear. Finally, place the lever at "P" or "N" position.
4. Pull out automatic transmission fluid dipstick and clean it 

with a piece of non-wool paper; then insert the dipstick 
into filling pipe as much as possible and then take out to 
observe whether it reaches the "HOT" position.

RM1A180800

بازدید و بررسی

کارکــردن خودرو،دمــای موتــور بایــد بــه شــرایط نرمال)دمــای روغــن  1- پــس از 5 دقیقــه درجــا 

گیربکــس80٠C-60و دمای موتور100٠C-80(برســد.

2-خودرو را دریک سطح صاف و هموار قراردهید و ترمزدستی را بکشید.

کارکند،ســپس پــدال ترمــز را فشــار دهیــد و لــور دنــده  3-اجــازه دهیــد تــا خــودرو درحالــت درجــا 

کنیــد. را 5 مرتبــه در موقعیــت هــای مختلــف قراردهیــد و در نهایــت آن را درPیــا N تثبیــت 

ــا  ــاره ج ــد و دوب کنی ــز  ــمی تمی ــتمال غیرپش ــا دس ــید و آن را ب ــس را بکش گیربک ــن  ــج روغ 4-گی

ــه ســطح "HOT" در روی  ــد ب ــت روغــن بای کــه در ایــن حال کنیــد  ج  گیــج راخــار بزنید،ســپس 

گیــج برســد.
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–104

18

QR019CHB CVT

ON-VEHICLE SERVICE

Automatic Transmission Fluid (ATF) Replacement

Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Raise vehicle with a lift.
3. Place a collection vessel under the oil outlet of transmission.
4. Unscrew drain plug to drain ATF. After draining, replace 

drain plug washer and tighten the plug.
(Tightening torque: 29 - 34 N·m)

Filling

1. Add new ATF along oil dipstick pipe (filling quantity is 
equal to that of the drained).

2. Start engine to make it run for 1 - 2 min.
3. Step on brake pedal and move shift lever at each gear 

and place it to "N" or "P" position.

CAUTION

Replace washer after removing drain plug every time.
If automatic transmission fluid level is too low, add ATF until it reaches "HOT" position.

RM1A180780

RM1A180790

سرویس و نگهداری
CVT گیربکس تعویض روغن 

پس از هربار تعویض روغن و بازکردن پیچ تخلیه،واشر آن باید تعویض شود.	 

کنید تا به مقدار استاندارد برسد.	  گیربکس پایین باشد،به آن اضافه  درصورتیکه سطح روغن 

  توجه

تخلیه روغن

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. 2- زیر خودرو جک بزنید و تا ارتفاع مناسب آن را بلند 

3- ظرف مناسبی جهت جمع آوری روغن زیر خودرو قرار دهید

کنیــد و  کنید،پــس از تخلیه،واشــر پیــچ را تعویــض  4- پیــچ تخلیــه راجهــت تخلیــه روغــن بــاز 

کنیــد. گشــتاور توصیــه شــده ســفت  پیــچ را مطابــق 
)29-24N.m :گشتاور مجاز(

پرکردن روغن

کــه تخلیــه  گیربکــس بریزید)همــان مقــدار  گیــج داخــل  1-روغــن جدیــد را از طریــق لولــه 

کنیــد(. اضافــه  شــده،روغن 

کند. کار  2-خودرو را استارت بزنید تا2-1دقیقه 

3-پــس از قــراردادن پــا روی پــدال ترمز،اهــرم تعویــض دنــده را در موقعیت هــای مختلــف 

قراردهیــد.در نهایــت آن را  را در موقعیــت P یــا N قــرار دهیــد.
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Inspection

1. After vehicle runs for 5 min, the temperature will reach normal working conditions (ATF temperature 
60 - 80°C, and engine coolant temperature 80 - 100°C).

2. Park vehicle on a flat ground and pull parking brake lever.
3. Start engine to make it run at idle speed, and then fully depress brake pedal and move shift lever for five 

times at each gear. Finally, place the lever at "P" or "N" position.
4. Pull out automatic transmission fluid dipstick and clean it 

with a piece of non-wool paper; then insert the dipstick 
into filling pipe as much as possible and then take out to 
observe whether it reaches the "HOT" position.

RM1A180800

بازدید و بررسی

کارکــردن خودرو،دمــای موتــور بایــد بــه شــرایط نرمال)دمــای روغــن  1- پــس از 5 دقیقــه درجــا 

گیربکــس80٠C-60و دمای موتور100٠C-80(برســد.

2-خودرو را دریک سطح صاف و هموار قراردهید و ترمزدستی را بکشید.

کارکند،ســپس پــدال ترمــز را فشــار دهیــد و لــور دنــده  3-اجــازه دهیــد تــا خــودرو درحالــت درجــا 

کنیــد. را 5 مرتبــه در موقعیــت هــای مختلــف قراردهیــد و در نهایــت آن را درPیــا N تثبیــت 

ــا  ــاره ج ــد و دوب کنی ــز  ــمی تمی ــتمال غیرپش ــا دس ــید و آن را ب ــس را بکش گیربک ــن  ــج روغ 4-گی

ــه ســطح "HOT" در روی  ــد ب ــت روغــن بای کــه در ایــن حال کنیــد  ج  گیــج راخــار بزنید،ســپس 

گیــج برســد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

812

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–104

18

QR019CHB CVT

ON-VEHICLE SERVICE

Automatic Transmission Fluid (ATF) Replacement

Draining

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Raise vehicle with a lift.
3. Place a collection vessel under the oil outlet of transmission.
4. Unscrew drain plug to drain ATF. After draining, replace 

drain plug washer and tighten the plug.
(Tightening torque: 29 - 34 N·m)

Filling

1. Add new ATF along oil dipstick pipe (filling quantity is 
equal to that of the drained).

2. Start engine to make it run for 1 - 2 min.
3. Step on brake pedal and move shift lever at each gear 

and place it to "N" or "P" position.

CAUTION

Replace washer after removing drain plug every time.
If automatic transmission fluid level is too low, add ATF until it reaches "HOT" position.

RM1A180780

RM1A180790

سرویس و نگهداری
CVT گیربکس تعویض روغن 

پس از هربار تعویض روغن و بازکردن پیچ تخلیه،واشر آن باید تعویض شود.	 

کنید تا به مقدار استاندارد برسد.	  گیربکس پایین باشد،به آن اضافه  درصورتیکه سطح روغن 

  توجه

تخلیه روغن

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش   -1

کنید. 2- زیر خودرو جک بزنید و تا ارتفاع مناسب آن را بلند 

3- ظرف مناسبی جهت جمع آوری روغن زیر خودرو قرار دهید

کنیــد و  کنید،پــس از تخلیه،واشــر پیــچ را تعویــض  4- پیــچ تخلیــه راجهــت تخلیــه روغــن بــاز 

کنیــد. گشــتاور توصیــه شــده ســفت  پیــچ را مطابــق 
)29-24N.m :گشتاور مجاز(

پرکردن روغن

کــه تخلیــه  گیربکــس بریزید)همــان مقــدار  گیــج داخــل  1-روغــن جدیــد را از طریــق لولــه 

کنیــد(. اضافــه  شــده،روغن 

کند. کار  2-خودرو را استارت بزنید تا2-1دقیقه 

3-پــس از قــراردادن پــا روی پــدال ترمز،اهــرم تعویــض دنــده را در موقعیت هــای مختلــف 

قراردهیــد.در نهایــت آن را  را در موقعیــت P یــا N قــرار دهیــد.
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Primary Shaft Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Disconnect the primary shaft speed sensor wire harness 

connector (arrow).
6. Remove the fixing bolt (1) of primary shaft speed sensor 

and take out the primary shaft speed sensor (2). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

2

1

RM1A180830

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor. 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

سنسور سرعت شفت ورودی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید کش را باز  3- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت پولی شفت ورودی را جدا   -4

کنید.ب ج  کرده و سنسور)2(را خار 5-پیچ)1( سنسور سرعت پولی شفت ورودی را باز 

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
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Differential Oil Seal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the axle shaft.
4. Using the special tool (1), remove the differential oil seal 

(2).

HINT:

Do not damage joint surfaces of the oil seal and housing 
during removal.

Installation

1. Apply automatic transmission fluid on inner ring of the oil seal.
2. Use the special tool (1) to install the differential oil seal 

(2) to transmission (3).

3. Other installation steps are in the reverse order of removal.

CAUTION

After oil seal is removed, use a new one during installation.

2

1

RM1A180810

1 2 3

RM1A180820

CAUTION

When installing oil seal, apply force evenly and prevent oil seal from deformation and damage.
Keep transmission fluid seal open and oil seal clean, to avoid foreign matter entering transmission.
Do not apply other sealant on oil seal.
Do not wear velutinous gloves when installation.
After installing oil seal, make sure that oil seal end surface and transmission case are on the same plane.
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18

Differential Oil Seal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the axle shaft.
4. Using the special tool (1), remove the differential oil seal 

(2).

HINT:

Do not damage joint surfaces of the oil seal and housing 
during removal.

Installation

1. Apply automatic transmission fluid on inner ring of the oil seal.
2. Use the special tool (1) to install the differential oil seal 

(2) to transmission (3).

3. Other installation steps are in the reverse order of removal.

CAUTION

After oil seal is removed, use a new one during installation.

2

1

RM1A180810

1 2 3

RM1A180820

CAUTION

When installing oil seal, apply force evenly and prevent oil seal from deformation and damage.
Keep transmission fluid seal open and oil seal clean, to avoid foreign matter entering transmission.
Do not apply other sealant on oil seal.
Do not wear velutinous gloves when installation.
After installing oil seal, make sure that oil seal end surface and transmission case are on the same plane.

کاسه نمد دیفرانسیل
کردن باز 

کنید.	  ع جدید استفاده  کاسه نمد،برای نصب مجدد از نو کردن  ج  پس از خار

کاسه نمد جلوگیری شود.	  کنید تا از دفرمه شدن  کاسه نمد،نیرو را بطور یکنواخت به آن اعمال  هنگام جازدن 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کاسه نمد،محل آن را بپوشانید تا ذرات و  کردن  ج  پس از خار

گیربکس هم سطح باشد.	  کاسه نمد با هوزینگ آن در روی  کاسه نمد،مطمئن شوید سطح بیرونی  پس از نصب 

  توجه

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. ج  گیربکس خار 3- پلوس را از 

کنید. ج  4-با استفاده از ابزار مخصوص)1(،کاسه)2( نمد راخار

کردن نصب 

کنید. کاسه نمد را روغنکاری  1-سطح داخلی 

گیربکس)3(جا بزنید. 2- با استفاده از ابزار مخصوص)1(کاسه نمد)2(را در 

تذکر :

کاسه نمد و هوزینگ آن آسیب نبیند. کاسه نمد مراقب باشید تا سطح  کردن  ج  هنگام خار

کردن است. 3- مراحل بعدی نصب،عکس مراحل جدا
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Primary Shaft Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Disconnect the primary shaft speed sensor wire harness 

connector (arrow).
6. Remove the fixing bolt (1) of primary shaft speed sensor 

and take out the primary shaft speed sensor (2). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

2

1

RM1A180830

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor. 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

سنسور سرعت شفت ورودی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید کش را باز  3- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت پولی شفت ورودی را جدا   -4

کنید.ب ج  کرده و سنسور)2(را خار 5-پیچ)1( سنسور سرعت پولی شفت ورودی را باز 

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
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Differential Oil Seal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the axle shaft.
4. Using the special tool (1), remove the differential oil seal 

(2).

HINT:

Do not damage joint surfaces of the oil seal and housing 
during removal.

Installation

1. Apply automatic transmission fluid on inner ring of the oil seal.
2. Use the special tool (1) to install the differential oil seal 

(2) to transmission (3).

3. Other installation steps are in the reverse order of removal.

CAUTION

After oil seal is removed, use a new one during installation.

2

1

RM1A180810

1 2 3

RM1A180820

CAUTION

When installing oil seal, apply force evenly and prevent oil seal from deformation and damage.
Keep transmission fluid seal open and oil seal clean, to avoid foreign matter entering transmission.
Do not apply other sealant on oil seal.
Do not wear velutinous gloves when installation.
After installing oil seal, make sure that oil seal end surface and transmission case are on the same plane.
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18

Differential Oil Seal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the axle shaft.
4. Using the special tool (1), remove the differential oil seal 

(2).

HINT:

Do not damage joint surfaces of the oil seal and housing 
during removal.

Installation

1. Apply automatic transmission fluid on inner ring of the oil seal.
2. Use the special tool (1) to install the differential oil seal 

(2) to transmission (3).

3. Other installation steps are in the reverse order of removal.

CAUTION

After oil seal is removed, use a new one during installation.

2

1

RM1A180810

1 2 3

RM1A180820

CAUTION

When installing oil seal, apply force evenly and prevent oil seal from deformation and damage.
Keep transmission fluid seal open and oil seal clean, to avoid foreign matter entering transmission.
Do not apply other sealant on oil seal.
Do not wear velutinous gloves when installation.
After installing oil seal, make sure that oil seal end surface and transmission case are on the same plane.

کاسه نمد دیفرانسیل
کردن باز 

کنید.	  ع جدید استفاده  کاسه نمد،برای نصب مجدد از نو کردن  ج  پس از خار

کاسه نمد جلوگیری شود.	  کنید تا از دفرمه شدن  کاسه نمد،نیرو را بطور یکنواخت به آن اعمال  هنگام جازدن 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کاسه نمد،محل آن را بپوشانید تا ذرات و  کردن  ج  پس از خار

گیربکس هم سطح باشد.	  کاسه نمد با هوزینگ آن در روی  کاسه نمد،مطمئن شوید سطح بیرونی  پس از نصب 

  توجه

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. ج  گیربکس خار 3- پلوس را از 

کنید. ج  4-با استفاده از ابزار مخصوص)1(،کاسه)2( نمد راخار

کردن نصب 

کنید. کاسه نمد را روغنکاری  1-سطح داخلی 

گیربکس)3(جا بزنید. 2- با استفاده از ابزار مخصوص)1(کاسه نمد)2(را در 

تذکر :

کاسه نمد و هوزینگ آن آسیب نبیند. کاسه نمد مراقب باشید تا سطح  کردن  ج  هنگام خار

کردن است. 3- مراحل بعدی نصب،عکس مراحل جدا
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18

Turbine Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Disconnect the turbine speed sensor wire harness 

connector (arrow).
6. Remove the fixing bolt (2) of turbine speed sensor and 

take out the turbine speed sensor (1). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1
2

RM1A180850

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور سرعت توربین

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. کش را باز  3- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت توربین)فلش( را باز   -4

کنید. ج  کرده و سنسورسرعت توربین)2(را خار 5-پیچ اتصال سنسور)1(را باز 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز  سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
بستن
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Secondary Shaft Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the secondary shaft speed sensor wire 

harness connector (arrow).
5. Remove the fixing bolt (1) of secondary shaft speed 

sensor and take out the secondary shaft speed sensor 
(2).
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A180840

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور سرعت شفت خروجی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور سنسور سرعت خروجی)فلش( را باز   -3

ج  کــرده و سنسورســرعت شــفت پولــی خروجــی)2(را خــار 4-پیــچ اتصــال سنســور)1(را بــاز 

ــد. کنی

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است
بستن
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18–109

18

Turbine Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
5. Disconnect the turbine speed sensor wire harness 

connector (arrow).
6. Remove the fixing bolt (2) of turbine speed sensor and 

take out the turbine speed sensor (1). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1
2

RM1A180850

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور سرعت توربین

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. کش را باز  3- مجموعه هوا

کنید. کانکتور سنسور سرعت توربین)فلش( را باز   -4

کنید. ج  کرده و سنسورسرعت توربین)2(را خار 5-پیچ اتصال سنسور)1(را باز 

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز  سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
بستن

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18–108

18

Secondary Shaft Speed Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the secondary shaft speed sensor wire 

harness connector (arrow).
5. Remove the fixing bolt (1) of secondary shaft speed 

sensor and take out the secondary shaft speed sensor 
(2).
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A180840

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور سرعت شفت خروجی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور سنسور سرعت خروجی)فلش( را باز   -3

ج  کــرده و سنسورســرعت شــفت پولــی خروجــی)2(را خــار 4-پیــچ اتصــال سنســور)1(را بــاز 

ــد. کنی

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است
بستن
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18–111

18

Secondary Shaft Pressure Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the wire harness connector of secondary 

shaft pressure sensor (arrow).

5. Remove the secondary shaft pressure sensor (1).
(Tightening torque: 15 - 22 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A180880

1

RM1A180890

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور فشار روغن شفت خروجی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. کابل باتری منفی را جدا   -2

3- باتری را از روی خودرو بردارید.

کنید. کانکتور سنسور فشار روغن شفت خروجی را باز   -4

کنید. 5- سنسور فشار روغن خروجی)1(را باز 
)15-22N.m :گشتاور مجاز(

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز  سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

کنید.	  گیربکس را سر ریز  کمبود روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
بستن

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18–110

18

Primary Shaft Pressure Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Disconnect the wire harness connector of primary shaft 

pressure sensor.

6. Remove the primary shaft pressure sensor (1). 
(Tightening torque: 15 - 22 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A180860

1

RM1A180870

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.
Add automatic transmission fluid (See page 18-104).

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. 3- خودرو را تا ارتفاع مناسبی بلند 

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

کنید. کانکتور سنسور فشار روغن شفت ورودی را باز   -5

کنید.)1( کانکتور سنسور فشار روغن شفت ورودی را باز   -6

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

سنسور فشار شفت ورودی

کردن باز 
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Secondary Shaft Pressure Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Disconnect the wire harness connector of secondary 

shaft pressure sensor (arrow).

5. Remove the secondary shaft pressure sensor (1).
(Tightening torque: 15 - 22 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A180880

1

RM1A180890

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.

سنسور فشار روغن شفت خروجی

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. کابل باتری منفی را جدا   -2

3- باتری را از روی خودرو بردارید.

کنید. کانکتور سنسور فشار روغن شفت خروجی را باز   -4

کنید. 5- سنسور فشار روغن خروجی)1(را باز 
)15-22N.m :گشتاور مجاز(

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز  سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

کنید.	  گیربکس را سر ریز  کمبود روغن 

  توجه

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.
بستن
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818

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–110

18

Primary Shaft Pressure Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Disconnect the wire harness connector of primary shaft 

pressure sensor.

6. Remove the primary shaft pressure sensor (1). 
(Tightening torque: 15 - 22 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A180860

1

RM1A180870

CAUTION

Keep clean of sensor and contact surfaces between sensor and transmission, and avoid dust or impurity 
entering transmission.
During installation, apply automatic transmission fluid on O-ring of the sensor.
Add automatic transmission fluid (See page 18-104).

کنید و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی راخاموش 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. 3- خودرو را تا ارتفاع مناسبی بلند 

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

کنید. کانکتور سنسور فشار روغن شفت ورودی را باز   -5

کنید.)1( کانکتور سنسور فشار روغن شفت ورودی را باز   -6

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

گیربکس وارد نشود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا ذرات و  گیربکس تمیز   سنسور و سطح تماس آن را با 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک،روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ سنسور را با روغن 

  توجه

سنسور فشار شفت ورودی

کردن باز 
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کنید.	  هنگام نصب از واشر فنری جدید برای بازوئی سوئیچ موقعیت دنده استفاده 

هنگام نصب سوئیچ موقعیت دنده،شیار بازوئی را با شیار سوئیچ توسط ابزار مناسب دریک راستا قراردهید.	 

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب، از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده و موقعیت دنده ها مطمئن شوید.درصورت نیاز 

  توجه

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18–112

18

Gear Range Switch

Removal

1. Apply the parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
5. Remove the gear shift lock lever (See page 18-118). 
6. Remove the connecting nut (3) between gear shift cable 

(1) and arm (2). 
(Tightening torque: 16 - 20 N·m)

7. Disconnect the gear range switch wire harness connector 
(arrow).

8. Remove the gear shift arm fixing nut (1).
(Tightening torque: 18 - 25 N·m)

9. Take out the gear shift arm spring gasket (2).
10.Take out the gear shift arm (3).
11.Remove the gear range switch fixing bolts (arrow). 

(Tightening torque: 10 - 12 N·m)
12.Take out the gear range switch (4).

CAUTION

When removing and installing gear range switch, make sure that gear shift lever is at "N" position.

RM1A180910

1

32

RM1A180920

RM1A180930

1

34

2

هنگام باز و بست سوئیچ موقعیت دنده،اهرم تعویض دنده بایددر موقعیت »N«)خالص( قرارگیرد.	 

  توجه

گیربکس  سوئیچ موقعیت دنده روی 
کردن  باز 

1- اهرم ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- باتری و سینی زیر باتری را باز 

کنید. 5- اهرم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل )1(به بازوئی سوئیچ موقعیت دنده)2(، را باز  6- مهره)3(اتصال 
)20-16N.m :گشتاور مهره(

کنید. کانکتور سوئیچ موقعیت دنده)فلش( را جدا   -7

کنید. 8- مهره سوئیچ موقعیت دنده)1( را باز 
)18-25N.m :گشتاور مهره(

کنید.)2( 9- واشر فنری بازوئی سوئیچ 3را جدا 

کنید.)3( 10- بازوئی را باز 

کنید. 11- پیچ های نگهدارنده سوئیچ موقعیت دنده)فلش( را باز 
)10-12N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ج  12- سوئیچ موقعیت دنده)4( را خار
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کنید.	  هنگام نصب از واشر فنری جدید برای بازوئی سوئیچ موقعیت دنده استفاده 

هنگام نصب سوئیچ موقعیت دنده،شیار بازوئی را با شیار سوئیچ توسط ابزار مناسب دریک راستا قراردهید.	 

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب، از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده و موقعیت دنده ها مطمئن شوید.درصورت نیاز 

  توجه

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

820
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Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–112

18

Gear Range Switch

Removal

1. Apply the parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
5. Remove the gear shift lock lever (See page 18-118). 
6. Remove the connecting nut (3) between gear shift cable 

(1) and arm (2). 
(Tightening torque: 16 - 20 N·m)

7. Disconnect the gear range switch wire harness connector 
(arrow).

8. Remove the gear shift arm fixing nut (1).
(Tightening torque: 18 - 25 N·m)

9. Take out the gear shift arm spring gasket (2).
10.Take out the gear shift arm (3).
11.Remove the gear range switch fixing bolts (arrow). 

(Tightening torque: 10 - 12 N·m)
12.Take out the gear range switch (4).

CAUTION

When removing and installing gear range switch, make sure that gear shift lever is at "N" position.

RM1A180910

1

32

RM1A180920

RM1A180930

1

34

2

هنگام باز و بست سوئیچ موقعیت دنده،اهرم تعویض دنده بایددر موقعیت »N«)خالص( قرارگیرد.	 

  توجه

گیربکس  سوئیچ موقعیت دنده روی 
کردن  باز 

1- اهرم ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- باتری و سینی زیر باتری را باز 

کنید. 5- اهرم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل )1(به بازوئی سوئیچ موقعیت دنده)2(، را باز  6- مهره)3(اتصال 
)20-16N.m :گشتاور مهره(

کنید. کانکتور سوئیچ موقعیت دنده)فلش( را جدا   -7

کنید. 8- مهره سوئیچ موقعیت دنده)1( را باز 
)18-25N.m :گشتاور مهره(

کنید.)2( 9- واشر فنری بازوئی سوئیچ 3را جدا 

کنید.)3( 10- بازوئی را باز 

کنید. 11- پیچ های نگهدارنده سوئیچ موقعیت دنده)فلش( را باز 
)10-12N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ج  12- سوئیچ موقعیت دنده)4( را خار
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18 - QR019CHB CVT

18–115

18

Valve Body

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Disconnect the wire harness connector of transmission 

solenoid as shown in illustration.

5. Use a proper tool to remove the transmission solenoid 
wire harness assembly clamp.

6. Remove the gear range switch (See page 18-112).
7. Raise vehicle with a lift.
8. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
9. Remove the valve body case (See page 18-114).

RM1A180950

RM1A180960

مجموعه شیربرقی)ساعت(

کردن باز 

کنید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی و موتور راخاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کش موتور را باز  3- مجموعه هوا

کنید. گیربکس)1(را باز  کانکتور شیربرقی   -4

گیربکس)1(را جدا  کانکتور دسته سیم شیربرقی  5-با استفاده از یک ابزار مناسب،بست 
کنید.

کنید. گیربکس را باز  6- سنسور موقعیت دنده 

7- خودرو را تا ارتفاع مناسبی به وسیله جک باال ببرسد.

کنید. گیربکس را تخلیه  8- روغن 

کنید. کنترل شیربرقی را باز  9- درپوش مجموعه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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18 - QR019CHB CVT

18–114

18

Valve Body Case

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Remove the valve body case fixing bolts and remove the 

valve body case (1). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

HINT:

When removing valve body, do not damage the joint 
surface of transmission case.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A180940

CAUTION

Before installation, clear sealant residues on the joint surface of transmission case and clean it up.
Keep installation parts clean and avoid foreign matter entering transmission.
During installation, apply sealant on joint surfaces of the valve body case and transmission evenly.
After adding fluid, inspect for fluid leakage.

درپوش مجموعه شیربرقی)ساعت(

کردن باز 

کنید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی و موتور راخاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را تا ارتفاع مناسبی به وسیله جک باال ببرید.

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

گیربکــس جــدا  کنتــرل شــیربرقی)1(را از  کــرده و پوســته مجموعــه  5- پیچ هــای اتصــال را بــاز 

. کنید
)10-12N.m :گشتاور مجاز(

تذکر

گیربکس آسیبی وارد نشود. کنید تا به سطح تماس آن با پوسته  کنترل شیربرقی،دقت  کردن درپوش مجموعه  هنگام جدا

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  گیربکس تمیز  کنترل شیربرقی و پوسته  قبل از نصب مجدد،باقیمانده های چسب را از سطح تماس درپوش مجموعه 

گیربکس جلوگیری شود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا از ورود ذرات و  قطعات باز شده را به طور تمیز نگهداری 

کنترل شیربرقی را بطور یکنواخت چسب بزنید.	  گیربکس و درپوش مجموعه  هنگام نصب،سطوح تماس 

کنید.	  گیربکس،وجود هرگونه نشتی را بررسی  پس از پرکردن روغن 

  توجه
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Valve Body

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the battery and battery tray (See page 16-7).
4. Disconnect the wire harness connector of transmission 

solenoid as shown in illustration.

5. Use a proper tool to remove the transmission solenoid 
wire harness assembly clamp.

6. Remove the gear range switch (See page 18-112).
7. Raise vehicle with a lift.
8. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
9. Remove the valve body case (See page 18-114).

RM1A180950

RM1A180960

مجموعه شیربرقی)ساعت(

کردن باز 

کنید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی و موتور راخاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کش موتور را باز  3- مجموعه هوا

کنید. گیربکس)1(را باز  کانکتور شیربرقی   -4

گیربکس)1(را جدا  کانکتور دسته سیم شیربرقی  5-با استفاده از یک ابزار مناسب،بست 
کنید.

کنید. گیربکس را باز  6- سنسور موقعیت دنده 

7- خودرو را تا ارتفاع مناسبی به وسیله جک باال ببرسد.

کنید. گیربکس را تخلیه  8- روغن 

کنید. کنترل شیربرقی را باز  9- درپوش مجموعه 
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Valve Body Case

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Remove the valve body case fixing bolts and remove the 

valve body case (1). 
(Tightening torque: 10 - 12 N·m)

HINT:

When removing valve body, do not damage the joint 
surface of transmission case.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A180940

CAUTION

Before installation, clear sealant residues on the joint surface of transmission case and clean it up.
Keep installation parts clean and avoid foreign matter entering transmission.
During installation, apply sealant on joint surfaces of the valve body case and transmission evenly.
After adding fluid, inspect for fluid leakage.

درپوش مجموعه شیربرقی)ساعت(

کردن باز 

کنید. 1-کلیه تجهیزات الکتریکی و موتور راخاموش 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را تا ارتفاع مناسبی به وسیله جک باال ببرید.

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

گیربکــس جــدا  کنتــرل شــیربرقی)1(را از  کــرده و پوســته مجموعــه  5- پیچ هــای اتصــال را بــاز 

. کنید
)10-12N.m :گشتاور مجاز(

تذکر

گیربکس آسیبی وارد نشود. کنید تا به سطح تماس آن با پوسته  کنترل شیربرقی،دقت  کردن درپوش مجموعه  هنگام جدا

بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  گیربکس تمیز  کنترل شیربرقی و پوسته  قبل از نصب مجدد،باقیمانده های چسب را از سطح تماس درپوش مجموعه 

گیربکس جلوگیری شود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا از ورود ذرات و  قطعات باز شده را به طور تمیز نگهداری 

کنترل شیربرقی را بطور یکنواخت چسب بزنید.	  گیربکس و درپوش مجموعه  هنگام نصب،سطوح تماس 

کنید.	  گیربکس،وجود هرگونه نشتی را بررسی  پس از پرکردن روغن 

  توجه
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بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  گیربکس تمیز   قبل از نصب، باقیمانده های چسب را از روی پوسته 

گیربکس جلوگیری شود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا از ورود ذرات و  قطعات بازشده رابطور تمیز نگهداری 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ شیربرقی هارا باروغن 

کنترل شیربرقی را بطور یکنواخت چسب بزنید.	  گیربکس و درپوش مجموعه  هنگام نصب،سطوح تماس 

کنید.	  گیربکس، وجود هرگونه نشتی را بررسی  پس از پرکردن روغن 

  توجه
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10.Remove the positioning plate fixing bolt (1).
11.Remove the positioning plate (2).
12.Remove the valve body fixing bolts. 

(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

13.Remove the valve body (1), steel ball (3) and drive lever 
(2).

14.Remove the transmission fluid temperature sensor (1) 
from the valve body.

15.Remove the wire harness bracket fixing bolt (2).
16.Remove the solenoid press plate fixing bolts.

17.Take out the solenoid and wire harness assembly.

2

1

×19

RM1A180970

2

3

1

RM1A180980

2 1

RM1A180990

کنید. 10-پیچ  اتصال صفحه موقعیت دنده)1(را باز 

کنید. ج  11- صفحه موقعیت دنده)2(را خار

کنید. کنترل شیربرقی)فلش( را باز  12-پیچ های اتصال مجموعه 
)8-10N.m :گشتاور مجاز(

کنترل شیربرقی)1(، ساچمه فلزی)3( و میله محرک )2(را بیرون آورید. 13- مجموعه 

کنید. گیربکس)1(را از مجموعه شیربرقی جدا  14- سنسور دمای روغن 

کنید. 15- پیچ های اتصال پایه نگهدارنده دسته سیم)2(را باز 

کنید. 16- پیچ های صفحه زیر شیرهای  برقی را باز 

کنترل شیربرقی و دسته سیم را بیرون آورید. 17- مجموعه 
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بستن

مراحل نصب،عکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  گیربکس تمیز   قبل از نصب، باقیمانده های چسب را از روی پوسته 

گیربکس جلوگیری شود.	  ک به داخل  گرد وخا کنید تا از ورود ذرات و  قطعات بازشده رابطور تمیز نگهداری 

کنید.	  گیربکس اتوماتیک روغنکاری  هنگام نصب،اورینگ شیربرقی هارا باروغن 

کنترل شیربرقی را بطور یکنواخت چسب بزنید.	  گیربکس و درپوش مجموعه  هنگام نصب،سطوح تماس 

کنید.	  گیربکس، وجود هرگونه نشتی را بررسی  پس از پرکردن روغن 

  توجه
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10.Remove the positioning plate fixing bolt (1).
11.Remove the positioning plate (2).
12.Remove the valve body fixing bolts. 

(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

13.Remove the valve body (1), steel ball (3) and drive lever 
(2).

14.Remove the transmission fluid temperature sensor (1) 
from the valve body.

15.Remove the wire harness bracket fixing bolt (2).
16.Remove the solenoid press plate fixing bolts.

17.Take out the solenoid and wire harness assembly.

2

1

×19

RM1A180970

2

3

1

RM1A180980

2 1

RM1A180990

کنید. 10-پیچ  اتصال صفحه موقعیت دنده)1(را باز 

کنید. ج  11- صفحه موقعیت دنده)2(را خار

کنید. کنترل شیربرقی)فلش( را باز  12-پیچ های اتصال مجموعه 
)8-10N.m :گشتاور مجاز(

کنترل شیربرقی)1(، ساچمه فلزی)3( و میله محرک )2(را بیرون آورید. 13- مجموعه 

کنید. گیربکس)1(را از مجموعه شیربرقی جدا  14- سنسور دمای روغن 

کنید. 15- پیچ های اتصال پایه نگهدارنده دسته سیم)2(را باز 

کنید. 16- پیچ های صفحه زیر شیرهای  برقی را باز 

کنترل شیربرقی و دسته سیم را بیرون آورید. 17- مجموعه 
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8. Disconnect transmission gear shift cable (1) from gear 
shift control mechanism.

9. Remove 4 fixing bolts from gear shift control mechanism 
(arrow).
(Tightening torque: 18 - 22 N·m)

10.Remove the gear shift mechanism.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A181030

RM1A181040

CAUTION

After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary 
(See page 18-20).

کنید. کابل تعویض دنده )1( را از مکانیزم جدا  -8

کنید.)فلش( 9-4عدد پیچ مکانیزم را باز 
)22-18N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ج  10- مکانیزم را خار

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب،از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده مطمئن شوید.درصورت نیاز 

  توجه
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Gear Shift Control  Mechanism

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift handle.
5. Remove the gear shift lock lever. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up the shift lever dust boot assembly.

b. Disconnect gear back light plate assembly connectors 
(1) and (2).

c. Insert brass bar or similar tools into gap between upper left part of gear shift mechanism and auxiliary 
fascia console, so as to release gear shift mechanism lock device and move shift lever to N position.

6. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
7. Disconnect the gear shift control mechanism wire 

harness connector (arrow).

OFF

RM1A181010

1
2

RM1A181011

RM1A181020

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–118

18

Gear Shift Control  Mechanism

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift handle.
5. Remove the gear shift lock lever. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up the shift lever dust boot assembly.

b. Disconnect gear back light plate assembly connectors 
(1) and (2).

c. Insert brass bar or similar tools into gap between upper left part of gear shift mechanism and auxiliary 
fascia console, so as to release gear shift mechanism lock device and move shift lever to N position.

6. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
7. Disconnect the gear shift control mechanism wire 

harness connector (arrow).

OFF

RM1A181010

1
2

RM1A181011

RM1A181020

مکانیزم تعویض دنده 
بازکردن 

1- اهرم تعویض دنده رادر موقعیت پارک قرار داده و ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- سر دنده را باز 

5- بازکردن مکانیزم تعویض دنده 

الــف( بــا اســتفاده از پیــچ گوشــتی تخــت نــوار پیــچ شــده یا ابــزار تزئینــات داخلی،قــاب دور 

کنید. اهــرم تعویــض دنــده را جــدا 

کنید.)1و2( ب( سوکت چراغ LED مکانیزم تعویض دنده را جدا

پ(بوسیله ابزار مناسب ضامن شیربرقی قفل دنده پارک را فشار دهید و اهرم تعویض دنده رادر موقعیت N)خالص( قرار دهید.

کنید. کنسول وسط را باز  6- مجموعه 

کنید. کانکتور مکانیزم تعویض دنده )فلش( را جدا  -7
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8. Disconnect transmission gear shift cable (1) from gear 
shift control mechanism.

9. Remove 4 fixing bolts from gear shift control mechanism 
(arrow).
(Tightening torque: 18 - 22 N·m)

10.Remove the gear shift mechanism.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A181030

RM1A181040

CAUTION

After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary 
(See page 18-20).

کنید. کابل تعویض دنده )1( را از مکانیزم جدا  -8

کنید.)فلش( 9-4عدد پیچ مکانیزم را باز 
)22-18N.m :گشتاور پیچ(

کنید. ج  10- مکانیزم را خار

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب،از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده مطمئن شوید.درصورت نیاز 

  توجه
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Gear Shift Control  Mechanism

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift handle.
5. Remove the gear shift lock lever. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up the shift lever dust boot assembly.

b. Disconnect gear back light plate assembly connectors 
(1) and (2).

c. Insert brass bar or similar tools into gap between upper left part of gear shift mechanism and auxiliary 
fascia console, so as to release gear shift mechanism lock device and move shift lever to N position.

6. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
7. Disconnect the gear shift control mechanism wire 

harness connector (arrow).

OFF

RM1A181010

1
2

RM1A181011

RM1A181020

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–118

18

Gear Shift Control  Mechanism

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift handle.
5. Remove the gear shift lock lever. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up the shift lever dust boot assembly.

b. Disconnect gear back light plate assembly connectors 
(1) and (2).

c. Insert brass bar or similar tools into gap between upper left part of gear shift mechanism and auxiliary 
fascia console, so as to release gear shift mechanism lock device and move shift lever to N position.

6. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
7. Disconnect the gear shift control mechanism wire 

harness connector (arrow).

OFF

RM1A181010

1
2

RM1A181011

RM1A181020

مکانیزم تعویض دنده 
بازکردن 

1- اهرم تعویض دنده رادر موقعیت پارک قرار داده و ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- سر دنده را باز 

5- بازکردن مکانیزم تعویض دنده 

الــف( بــا اســتفاده از پیــچ گوشــتی تخــت نــوار پیــچ شــده یا ابــزار تزئینــات داخلی،قــاب دور 

کنید. اهــرم تعویــض دنــده را جــدا 

کنید.)1و2( ب( سوکت چراغ LED مکانیزم تعویض دنده را جدا

پ(بوسیله ابزار مناسب ضامن شیربرقی قفل دنده پارک را فشار دهید و اهرم تعویض دنده رادر موقعیت N)خالص( قرار دهید.

کنید. کنسول وسط را باز  6- مجموعه 

کنید. کانکتور مکانیزم تعویض دنده )فلش( را جدا  -7
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10.Remove gear shift cable fixing cap nuts (arrow) from 
vehicle body.
(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

11.Remove the exhaust manifold heat insulator (See page 11-6).
12.Remove the gear shift cable.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A181062

CAUTION

After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary 
(See page 18-20). 

کنید. گزوز را باز  گیر ا 11- صفحه حرارت 

کنید. ج  کابل را خار  -12

کنید. کابل روی بدنه)فلش( را باز  10- مهره های نگهدارنده 

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  کابل را تنظیم  پس از نصب، از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده مطمئن شوید و درصورت لزوم 

  توجه
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Gear Shift Cable

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift lock lever (See page 18-118). 
5. Disconnect transmission gear shift cable from gear shift control mechanism.
6. Remove 2 fixing cap nuts of gear shift cable dust boot 

from body.
(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

7. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
8. Remove connecting nut (3) between gear shift cable (1) 

and gear shift arm (2). Disconnect gear cable from gear 
shift arm.
(Tightening torque: 16 - 20 N·m)

9. Remove the gear shift cable flexible shaft clamp.

RM1A181061

RM1A181050

1

32

RM1A181060

کابل تعویض دنده 

بازکردن

1- ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- اهرم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل تعویض دنده را از مکانیزم جدا  -5

کنید. کابل تعویض دنده به بدنه را باز  گردگیر  6- 2عدد مهره اتصال درپوش 
)10-8N.m :گشتاور مهره(

کنید. کش را باز  7- هوا

از آن  را  کــرده وکابــل  بــاز  بازوئــی ســوئیچ موقعیــت دنــده2را  بــه  کابــل1  8-مهــره اتصــال 

کنیــد. جدا
)16-20N.m :گشتاور مهره(

کنید. گیربکس )فلش( را باز  کابل روی  9- خار نگهدارنده 
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10.Remove gear shift cable fixing cap nuts (arrow) from 
vehicle body.
(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

11.Remove the exhaust manifold heat insulator (See page 11-6).
12.Remove the gear shift cable.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A181062

CAUTION

After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary 
(See page 18-20). 

کنید. گزوز را باز  گیر ا 11- صفحه حرارت 

کنید. ج  کابل را خار  -12

کنید. کابل روی بدنه)فلش( را باز  10- مهره های نگهدارنده 

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کنید.	  کابل را تنظیم  پس از نصب، از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده مطمئن شوید و درصورت لزوم 

  توجه
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Gear Shift Cable

Removal

1. Apply parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the gear shift lock lever (See page 18-118). 
5. Disconnect transmission gear shift cable from gear shift control mechanism.
6. Remove 2 fixing cap nuts of gear shift cable dust boot 

from body.
(Tightening torque: 8 - 10 N·m)

7. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
8. Remove connecting nut (3) between gear shift cable (1) 

and gear shift arm (2). Disconnect gear cable from gear 
shift arm.
(Tightening torque: 16 - 20 N·m)

9. Remove the gear shift cable flexible shaft clamp.
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RM1A181060

کابل تعویض دنده 

بازکردن

1- ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- اهرم تعویض دنده را باز 

کنید. کابل تعویض دنده را از مکانیزم جدا  -5

کنید. کابل تعویض دنده به بدنه را باز  گردگیر  6- 2عدد مهره اتصال درپوش 
)10-8N.m :گشتاور مهره(

کنید. کش را باز  7- هوا

از آن  را  کــرده وکابــل  بــاز  بازوئــی ســوئیچ موقعیــت دنــده2را  بــه  کابــل1  8-مهــره اتصــال 

کنیــد. جدا
)16-20N.m :گشتاور مهره(

کنید. گیربکس )فلش( را باز  کابل روی  9- خار نگهدارنده 
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6. Remove the TCU fixing bolts (arrow). 
(Tightening torque: 6 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A181110

کنید. 5- مهره های اتصال پایهTCU )فلش( را باز 

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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TCU

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the auxiliary fascia console front right extension panel assembly.

a. Remove the fixing screw (arrow) from auxiliary fascia 
console front right extension panel assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m) 

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off the clips from auxiliary fascia console front right 
extension panel assembly, and remove the auxiliary 
fascia console front right extension panel assembly 
(1).

4. Disconnect the TCU connector.

5. Remove the TCU mounting bracket fixing nuts.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

RM1A181070

1

RM1A181080

RM1A181090

RM1A181100

: )TCU( گیربکس کنترل یونیت 
کردن  . باز 

1. سوئیچ را ببندید .
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کنسول وسط را باز  3-پنل جلویی سمت راست 

کنید. کنسول )فلش( را باز  الف(پیچ پنل جلویی سمت راست 

کنســول  کــردن تزئینات،خارهــای پنــل جلویــی و ســمت راســت  ب( بوســیله ابــزار جدا

ــد. کنی ــاز  ــل )1( را ب ــرده و پن ک ــدا  ــط را ج وس

کنید. کانکتور TCU را جدا   -4

کنید. 5- مهره های اتصال پایهTCU )فلش( را باز 
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6. Remove the TCU fixing bolts (arrow). 
(Tightening torque: 6 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
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کنید. 5- مهره های اتصال پایهTCU )فلش( را باز 

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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TCU

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the auxiliary fascia console front right extension panel assembly.

a. Remove the fixing screw (arrow) from auxiliary fascia 
console front right extension panel assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m) 

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off the clips from auxiliary fascia console front right 
extension panel assembly, and remove the auxiliary 
fascia console front right extension panel assembly 
(1).

4. Disconnect the TCU connector.

5. Remove the TCU mounting bracket fixing nuts.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)
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1

RM1A181080

RM1A181090

RM1A181100

: )TCU( گیربکس کنترل یونیت 
کردن  . باز 

1. سوئیچ را ببندید .
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. کنسول وسط را باز  3-پنل جلویی سمت راست 

کنید. کنسول )فلش( را باز  الف(پیچ پنل جلویی سمت راست 

کنســول  کــردن تزئینات،خارهــای پنــل جلویــی و ســمت راســت  ب( بوســیله ابــزار جدا

ــد. کنی ــاز  ــل )1( را ب ــرده و پن ک ــدا  ــط را ج وس

کنید. کانکتور TCU را جدا   -4

کنید. 5- مهره های اتصال پایهTCU )فلش( را باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

833

CVT    QR019CHB گیربکس  - 17

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–125

18

15.Remove the transmission fluid coolant hose clamps 
(arrow) and detach the hoses.

16.Use engine equalizer to fix the engine assembly.
17.Remove the engine, rear and left mountings (See page 07-57).
18.Remove the bolts connected with engine at the upper 

part of transmission. 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

19.Raise vehicle with a lift.
20.Remove the dust deflector fixing bolts, and take out the 

dust deflector. 
(Tightening torque: 45 - 55 N·m)

21.Turn the crankshaft and turn the connecting bolt of 
flywheel and torque converter to the middle section of U 
slot to lock the crankshaft bolts. Remove 4 connecting 
bolts of the flywheel and torque converter. 
(Tightening torque: 50 - 60 N·m)

HINT:

Crankshaft should rotate clockwise viewing from the front 
of engine.

22.Remove the axle shaft.

RM1A181140

RM1A181150

RM1A181160

RM1A181170

Chery Automobile Co., Ltd.

18 - QR019CHB CVT

18–125

18

15.Remove the transmission fluid coolant hose clamps 
(arrow) and detach the hoses.

16.Use engine equalizer to fix the engine assembly.
17.Remove the engine, rear and left mountings (See page 07-57).
18.Remove the bolts connected with engine at the upper 

part of transmission. 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

19.Raise vehicle with a lift.
20.Remove the dust deflector fixing bolts, and take out the 

dust deflector. 
(Tightening torque: 45 - 55 N·m)

21.Turn the crankshaft and turn the connecting bolt of 
flywheel and torque converter to the middle section of U 
slot to lock the crankshaft bolts. Remove 4 connecting 
bolts of the flywheel and torque converter. 
(Tightening torque: 50 - 60 N·m)

HINT:

Crankshaft should rotate clockwise viewing from the front 
of engine.

22.Remove the axle shaft.

RM1A181140

RM1A181150

RM1A181160

RM1A181170

کنید.)فلش( کرده و شیلنگ ها را جدا گیربکس را آزاد  کن  15- بست شیلنگ های خنک 

کننده ،موتور را نگهدارید. 16-بوسیله ابزار ثابت 

کنید. 17- دسته موتور عقب و چپ موتور را باز 

کنید. گیربکس به موتور را باز  18-پیچ های اتصال قسمت باالیی 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

19- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.

کنید. گیربکس را باز  گردگیر فلزی  20- پیچ های نگهدارنده 
)55-45N.m :گشتاور پیچ(

فالیویــل  بــه  کانورتــور  تــورک  اتصــال  پیچ هــای  تــا  بچرخانیــد  را  لنــگ  میــل   -21

کنیــد. بــاز  را  کانورتــور  تــورک  پیــچ  4عــدد  ســپس  قرارگیرنــد،  Uشــکل  محفظــه   روبــروی 

)50-60N.m :گشتاور پیچ(

تذکر :

میل لنگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید)از نمای سمت راست(

کنید. 22- پلوس ها را باز 
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CVT Assembly

Removal

1. Apply the parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
6. Remove the battery (See page 16-7).
7. Remove the battery tray (See page 16-9).
8. Remove the starter (See page 15-9).
9. Remove the engine speed sensor (See page 06-281).
10.Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
11.Disconnect the primary shaft pressure sensor wire 

harness connector (arrow).

12.Disconnect the wire harness connectors on the 
transmission:

Gear range switch connector (1);
Transmission solenoid wire harness connector (2);
Turbine speed sensor wire harness connector (3);
Primary shaft speed sensor wire harness connector 
(4);
Secondary shaft pressure sensor wire harness 
connector (5);
Secondary shaft speed sensor wire harness 
connector (6).

13.Remove the shift cable at transmission side.
14.Disconnect the connection of gear shift cable on the transmission (See page 18-120).

CAUTION

In removal and installation of transmission, make sure that torque converter does not drop from the 
transmission.
Do not scratch or damage parts in removal and installation.

RM1A181120

2

5
6

4
3

1

RM1A181130

کانورتور روی زمین نیفتد.	  گیربکس مراقب باشید تورک  هنگام باز و بست 

حین باز و بست مراقب باشید به قطعات آسیبی نرسد.	 

  توجه

 CVT گیربکس
کردن : باز 

1- ترمز دستی را بکشید.

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

کنید. کش را باز  5- مجموعه هوا

کنید. 6- باتری را باز 

کنید. 7- سینی زیر باتری را باز 

کنید. 8- استارت را باز 

کنید. 9- سنسور دو موتور را باز 

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  10- شل 

کنید. 11-سوکت سنسور فشار روغن شفت ورودی)فلش(را جدا 

گیربکس کردن سوکت های روی دسته سیم  12- جدا

گیربکس)1(	  سوکت سوئیچ موقعیت دنده روی 

گیربکس)2(	  کانکتور 

سوکت سنسور سرعت توربین)3(	 

سوکت سنسور سرعت شفت ورودی)4(	 

سوکت سنسور فشار روغن شفت خروجی )5(	 

سوکت سنسور سرعت شفت خروجی )6(	 

کنید. گیربکس جدا کابل تعویض دنده را از   -13

کنید. گیربکس جدا کابل تعویض دنده را از روی  14-پایه نگهدارنده 
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15.Remove the transmission fluid coolant hose clamps 
(arrow) and detach the hoses.

16.Use engine equalizer to fix the engine assembly.
17.Remove the engine, rear and left mountings (See page 07-57).
18.Remove the bolts connected with engine at the upper 

part of transmission. 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

19.Raise vehicle with a lift.
20.Remove the dust deflector fixing bolts, and take out the 

dust deflector. 
(Tightening torque: 45 - 55 N·m)

21.Turn the crankshaft and turn the connecting bolt of 
flywheel and torque converter to the middle section of U 
slot to lock the crankshaft bolts. Remove 4 connecting 
bolts of the flywheel and torque converter. 
(Tightening torque: 50 - 60 N·m)

HINT:

Crankshaft should rotate clockwise viewing from the front 
of engine.

22.Remove the axle shaft.

RM1A181140

RM1A181150

RM1A181160

RM1A181170
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15.Remove the transmission fluid coolant hose clamps 
(arrow) and detach the hoses.

16.Use engine equalizer to fix the engine assembly.
17.Remove the engine, rear and left mountings (See page 07-57).
18.Remove the bolts connected with engine at the upper 

part of transmission. 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

19.Raise vehicle with a lift.
20.Remove the dust deflector fixing bolts, and take out the 

dust deflector. 
(Tightening torque: 45 - 55 N·m)

21.Turn the crankshaft and turn the connecting bolt of 
flywheel and torque converter to the middle section of U 
slot to lock the crankshaft bolts. Remove 4 connecting 
bolts of the flywheel and torque converter. 
(Tightening torque: 50 - 60 N·m)

HINT:

Crankshaft should rotate clockwise viewing from the front 
of engine.

22.Remove the axle shaft.
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کنید.)فلش( کرده و شیلنگ ها را جدا گیربکس را آزاد  کن  15- بست شیلنگ های خنک 

کننده ،موتور را نگهدارید. 16-بوسیله ابزار ثابت 

کنید. 17- دسته موتور عقب و چپ موتور را باز 

کنید. گیربکس به موتور را باز  18-پیچ های اتصال قسمت باالیی 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

19- خودرو را با جک تا ارتفاع مناسبی باال ببرید.

کنید. گیربکس را باز  گردگیر فلزی  20- پیچ های نگهدارنده 
)55-45N.m :گشتاور پیچ(

فالیویــل  بــه  کانورتــور  تــورک  اتصــال  پیچ هــای  تــا  بچرخانیــد  را  لنــگ  میــل   -21

کنیــد. بــاز  را  کانورتــور  تــورک  پیــچ  4عــدد  ســپس  قرارگیرنــد،  Uشــکل  محفظــه   روبــروی 

)50-60N.m :گشتاور پیچ(

تذکر :

میل لنگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید)از نمای سمت راست(

کنید. 22- پلوس ها را باز 
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CVT Assembly

Removal

1. Apply the parking brake.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Drain the automatic transmission fluid (See page 18-104).
5. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
6. Remove the battery (See page 16-7).
7. Remove the battery tray (See page 16-9).
8. Remove the starter (See page 15-9).
9. Remove the engine speed sensor (See page 06-281).
10.Remove the front bumper lower protector (See page 49-20).
11.Disconnect the primary shaft pressure sensor wire 

harness connector (arrow).

12.Disconnect the wire harness connectors on the 
transmission:

Gear range switch connector (1);
Transmission solenoid wire harness connector (2);
Turbine speed sensor wire harness connector (3);
Primary shaft speed sensor wire harness connector 
(4);
Secondary shaft pressure sensor wire harness 
connector (5);
Secondary shaft speed sensor wire harness 
connector (6).

13.Remove the shift cable at transmission side.
14.Disconnect the connection of gear shift cable on the transmission (See page 18-120).

CAUTION

In removal and installation of transmission, make sure that torque converter does not drop from the 
transmission.
Do not scratch or damage parts in removal and installation.
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حین باز و بست مراقب باشید به قطعات آسیبی نرسد.	 
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1- ترمز دستی را بکشید.
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کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. گیربکس را تخلیه  4- روغن 

کنید. کش را باز  5- مجموعه هوا

کنید. 6- باتری را باز 

کنید. 7- سینی زیر باتری را باز 
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کنید. 11-سوکت سنسور فشار روغن شفت ورودی)فلش(را جدا 

گیربکس کردن سوکت های روی دسته سیم  12- جدا

گیربکس)1(	  سوکت سوئیچ موقعیت دنده روی 

گیربکس)2(	  کانکتور 

سوکت سنسور سرعت توربین)3(	 

سوکت سنسور سرعت شفت ورودی)4(	 

سوکت سنسور فشار روغن شفت خروجی )5(	 

سوکت سنسور سرعت شفت خروجی )6(	 

کنید. گیربکس جدا کابل تعویض دنده را از   -13

کنید. گیربکس جدا کابل تعویض دنده را از روی  14-پایه نگهدارنده 
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29.Remove the transmission.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A181220

CAUTION

Turn crankshaft clockwise from the front of engine.
When installing torque converter, temporarily tighten bolts and then tighten them to specified torque.
Keep transmission parts clean, and prevent foreign matter from entering into transmission.
Add automatic transmission fluid.
After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary.

کنید. گیربکس را پیاده   -29

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

میل لنگ را در جهت ساعتگرد بچرخانید.	 

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  کانورتور،ابتدا پیچ های آن را ببندید سپس پیچ ها را طبق  هنگام بستن تورک 

ک به آن شوید.	  گرد وخا گیربکس را تمیز نگهدارید و مانع از نفوذ ذرات و  قطعات 

گیربکس بریزید.	  گیربکس CVTرا داخل  روغن مخصوص 

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب،از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده و موقعیت دنده ها مطمئن شوید.درصورت لزوم 

  توجه
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23.Use transmission carrier (1) to support the transmission 
(2).

24.Remove the transmission and engine front connecting 
bolt (1).
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

25.Remove the transmission and engine connecting bolts 
(arrow). 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

26.Remove the engine rear mounting.
27.Use a proper tool (1) to separate the transmission (2) 

from the engine.

28.Take out the transmission plate.

2

1

RM1A181180

RM1A181190

RM1A181200

2

1

RM1A181210

گیربکس)2(قرار دهید. 23- پایه متحرک نگهدارنده )1(را زیر 

کنید. گیربکس به جلوی موتور)1(را باز  24- پیچ اتصال 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

کنید. گیربکس به موتور)فلش(را باز  25- پیچ های جانبی اتصال 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

کنید. 26-دسته موتور عقب را جدا
کنید. 27-با استفاده از اهرم)1(گیربکس را از موتور جدا

کنید. ج  گردگیر فلزی را خار  -28
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29.Remove the transmission.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A181220

CAUTION

Turn crankshaft clockwise from the front of engine.
When installing torque converter, temporarily tighten bolts and then tighten them to specified torque.
Keep transmission parts clean, and prevent foreign matter from entering into transmission.
Add automatic transmission fluid.
After installation, inspect gear shift lever for gear shift positions. Adjust gear shift cable as necessary.

کنید. گیربکس را پیاده   -29

بستن 

نحوه بستن برعکس مراحل بازکردن است.

میل لنگ را در جهت ساعتگرد بچرخانید.	 

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  کانورتور،ابتدا پیچ های آن را ببندید سپس پیچ ها را طبق  هنگام بستن تورک 

ک به آن شوید.	  گرد وخا گیربکس را تمیز نگهدارید و مانع از نفوذ ذرات و  قطعات 

گیربکس بریزید.	  گیربکس CVTرا داخل  روغن مخصوص 

کنید.	  کابل تعویض دنده را تنظیم  پس از نصب،از عملکرد صحیح اهرم تعویض دنده و موقعیت دنده ها مطمئن شوید.درصورت لزوم 

  توجه
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23.Use transmission carrier (1) to support the transmission 
(2).

24.Remove the transmission and engine front connecting 
bolt (1).
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

25.Remove the transmission and engine connecting bolts 
(arrow). 
(Tightening torque: 75 - 85 N·m)

26.Remove the engine rear mounting.
27.Use a proper tool (1) to separate the transmission (2) 

from the engine.

28.Take out the transmission plate.

2

1

RM1A181180

RM1A181190

RM1A181200

2

1

RM1A181210

گیربکس)2(قرار دهید. 23- پایه متحرک نگهدارنده )1(را زیر 

کنید. گیربکس به جلوی موتور)1(را باز  24- پیچ اتصال 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

کنید. گیربکس به موتور)فلش(را باز  25- پیچ های جانبی اتصال 
)75-85N.m :گشتاور پیچ(

کنید. 26-دسته موتور عقب را جدا
کنید. 27-با استفاده از اهرم)1(گیربکس را از موتور جدا

کنید. ج  گردگیر فلزی را خار  -28
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19–4

19
Operation

Hydraulic Clutch System: Hydraulic clutch system mainly consists of clutch pedal, clutch master cylinder, 
clutch release cylinder, clutch hydraulic line, etc. When depressing clutch pedal, clutch master cylinder 
generates pressure, and transmits the pressure to release bearing which is fitted with pressure plate 
diaphragm spring. As external force is applied, release bearing presses in diaphragm spring release finger 
until it reaches fulcrum. This operation moves pressure plate backward, thus releasing the clamping force 
from clutch driven disc.
Clutch Master Cylinder Assembly: Clutch master cylinder consists of piston, cylinder block, push rod and 
hydraulic line. When depressing pedal, push rod pushes the piston in master cylinder and fluid in the hydraulic 
line is drained into release cylinder.

1 - Flywheel 2 - Clutch Driven Disc

3 - Clutch Pressure Plate 4 - Transmission Assembly

RM1A190010

5

6

4

3

1

2

RM1A190020

2

3

×6

1

4

کالچ1- فالیویل 2- صفحه 

کالچ گیربکس3- دیسک  ۴- مجموعه 

عملکرد
کالچ هیدرولیکی سیستم 

گیربکــس( و لولــه هــای هیدرولیکــی و غیــره مــی باشــد. هنــگام فشــردن پــدال کالچ،  سیســتم کالچ هیدرولیکــی شــامل پــدال کالچ، پمــپ اصلــی، پمــپ پاییــن ) روی 
کالچ،  کالچ و از آن بــه فنــر خورشــیدی منتقــل میشــود. بــا نیــروی مضاعــف تولیــد شــده، بلبرینــگ  کالچ، فشــار تولیــد شــده و  ایــن فشــار بــه بلبرینــگ  در پمــپ اصلــی 

کالچ برداشــته میشــود. کــرده و نیــروی دیســک از روی صفحــه  قســمت داخلــی فنــر خورشــیدی را بــه ســمت داخــل دیســک فشــرده 
کالچ )پمپ باال( پمپ اصلی 

ــم، دســته  کالچ برمی د اری ــدال  ــا را از روی پ ــه پ ک ــه انتقــال روغــن میباشــد. هنگامــی  کالچ شــامل ســیلندر، پیســتون، دســته پیســتون و لول ــی  مجموعــه پمــپ اصل
کالچ، فشــار از  پیســتون توســط نیــروی فنــر، پیســتون را بــه داخــل ســیلندر برگردانــده، روغــن داخــل لوله هــا بــه پمــپ پاییــن بازمی گردنــد و بــا آزاد شــدن بلبرینــگ 

روی دیســک برداشــته می شــود.
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19 - CLUTCH

19–3

19

CLUTCH

GENERAL INFORMATION

Description

1 - Front Clutch Switch 2 - Clutch Pedal Assembly

3 - Clutch Master Cylinder 4 - Clutch Line

5 - Release Bearing Joint 6 - Release Bearing

RM1A190010

5

6

4

3

1

2

کالچ کالچ1- فشنگی پدال  2- پدال 

کالچ کالچ اصلی3- پمپ اصلی  ۴- لوله پمپ 

کالچ پایین کالچ5- پمپ  6- بلبرینگ 
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Operation

Hydraulic Clutch System: Hydraulic clutch system mainly consists of clutch pedal, clutch master cylinder, 
clutch release cylinder, clutch hydraulic line, etc. When depressing clutch pedal, clutch master cylinder 
generates pressure, and transmits the pressure to release bearing which is fitted with pressure plate 
diaphragm spring. As external force is applied, release bearing presses in diaphragm spring release finger 
until it reaches fulcrum. This operation moves pressure plate backward, thus releasing the clamping force 
from clutch driven disc.
Clutch Master Cylinder Assembly: Clutch master cylinder consists of piston, cylinder block, push rod and 
hydraulic line. When depressing pedal, push rod pushes the piston in master cylinder and fluid in the hydraulic 
line is drained into release cylinder.

1 - Flywheel 2 - Clutch Driven Disc

3 - Clutch Pressure Plate 4 - Transmission Assembly

RM1A190010

5

6

4

3

1

2

RM1A190020

2

3

×6

1

4

کالچ1- فالیویل 2- صفحه 

کالچ گیربکس3- دیسک  ۴- مجموعه 

عملکرد
کالچ هیدرولیکی سیستم 

گیربکــس( و لولــه هــای هیدرولیکــی و غیــره مــی باشــد. هنــگام فشــردن پــدال کالچ،  سیســتم کالچ هیدرولیکــی شــامل پــدال کالچ، پمــپ اصلــی، پمــپ پاییــن ) روی 
کالچ،  کالچ و از آن بــه فنــر خورشــیدی منتقــل میشــود. بــا نیــروی مضاعــف تولیــد شــده، بلبرینــگ  کالچ، فشــار تولیــد شــده و  ایــن فشــار بــه بلبرینــگ  در پمــپ اصلــی 

کالچ برداشــته میشــود. کــرده و نیــروی دیســک از روی صفحــه  قســمت داخلــی فنــر خورشــیدی را بــه ســمت داخــل دیســک فشــرده 
کالچ )پمپ باال( پمپ اصلی 

ــم، دســته  کالچ برمی د اری ــدال  ــا را از روی پ ــه پ ک ــه انتقــال روغــن میباشــد. هنگامــی  کالچ شــامل ســیلندر، پیســتون، دســته پیســتون و لول ــی  مجموعــه پمــپ اصل
کالچ، فشــار از  پیســتون توســط نیــروی فنــر، پیســتون را بــه داخــل ســیلندر برگردانــده، روغــن داخــل لوله هــا بــه پمــپ پاییــن بازمی گردنــد و بــا آزاد شــدن بلبرینــگ 

روی دیســک برداشــته می شــود.
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CLUTCH

GENERAL INFORMATION

Description

1 - Front Clutch Switch 2 - Clutch Pedal Assembly

3 - Clutch Master Cylinder 4 - Clutch Line

5 - Release Bearing Joint 6 - Release Bearing

RM1A190010

5

6

4

3

1

2

کالچ کالچ1- فشنگی پدال  2- پدال 

کالچ کالچ اصلی3- پمپ اصلی  ۴- لوله پمپ 

کالچ پایین کالچ5- پمپ  6- بلبرینگ 
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عیب یابی
جدول ایرادات

علت یا قطعه معیوبایراد

کالچ لرزش دارد

معیوب یا شل بودن دسته موتور

کالچ چرب است صفحه 

کالچ تمام شده لنت صفحه 

کالچ ضعیف شده است فنرهای )لول( صفحه 

کالچ شیشه ای شده است صفحه 

کج و یا دفرمه شده است کالچ  فنرهای برگی صفحه 

کالچ صدا دارد
کثیف یا معیوب شده است کالچ سائیده،  بلبرینگ 

کالچ ضعیف یا شل شده است فنر لول های صفحه 

کالچ لغزش دارد

کالچ چرب شده است صفحه 

کالچ تمام شده است لنت صفحه 

کالچ معیوب شده است فنرهای برگی صفحه 

کالچ چرب یا دفرمه شده است دیسک 

فالیول تاب یا دفرمگی دارد

کامل درگیر نمی شود کالچ به طور 

کالچ به درستی نصب نشده است صفحه 

کالچ بیش از حد ساییده شده است لنت صفحه 

کامل آزاد )جدا( نمی شود  کالچ به طور 

کالچ ترک داشتن لنت صفحه 

کالچ چرب بودن یا اتمام لنت صفحه 

کالچ چرب بودن دیسک 
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Specifications

Torque Specifications

Clutch Driven Disc Specifications

Tools

Special Tool

General Tools

Description Torque (N·m)

Clutch Pedal Fixing Nut 23 ± 3.5

Clutch Pressure Plate 25 ± 2

Release Bearing Fixing Bolt 24.7 - 30.9

Clutch Master Cylinder Fixing Nut 10 ± 1.5

Measurement Item Specification (mm)

Clutch Driven Disc Standard Thickness 7.6 ± 0.2 mm

Minimum Rivet Depth 1.2 mm

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

19 - CLUTCH

19–5

19

Specifications

Torque Specifications

Clutch Driven Disc Specifications

Tools

Special Tool

General Tools

Description Torque (N·m)

Clutch Pedal Fixing Nut 23 ± 3.5

Clutch Pressure Plate 25 ± 2

Release Bearing Fixing Bolt 24.7 - 30.9

Clutch Master Cylinder Fixing Nut 10 ± 1.5

Measurement Item Specification (mm)

Clutch Driven Disc Standard Thickness 7.6 ± 0.2 mm

Minimum Rivet Depth 1.2 mm

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

ابزارها
ابزار مخصوص

ابزار عمومی

کالچ مشخصات صفحه 

گشتاور ) N.m (عنوان

کالچ 3/5 ± 23مهره پدال 

کالچ 2 ± 25پیچ دیسک 

کالچ 30/9 - 2۴/۷پیچ بلبرینگ 

کالچ 1/5 ± 10مهره پمپ اصلی 

اندازه ) mm (ابعاد قابل اندازه گیری

کالچ mm 0/2 ± ۷/6ضخامت استاندارد صفحه 
چ کالچ تا پر 1/2mmحداقل ضخامت لنت صفحه 

کالچ ابزار مخصوص نصب صفحه 

کولیس

مولتی متر
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عیب یابی
جدول ایرادات

علت یا قطعه معیوبایراد

کالچ لرزش دارد

معیوب یا شل بودن دسته موتور

کالچ چرب است صفحه 

کالچ تمام شده لنت صفحه 

کالچ ضعیف شده است فنرهای )لول( صفحه 

کالچ شیشه ای شده است صفحه 

کج و یا دفرمه شده است کالچ  فنرهای برگی صفحه 

کالچ صدا دارد
کثیف یا معیوب شده است کالچ سائیده،  بلبرینگ 

کالچ ضعیف یا شل شده است فنر لول های صفحه 

کالچ لغزش دارد

کالچ چرب شده است صفحه 

کالچ تمام شده است لنت صفحه 

کالچ معیوب شده است فنرهای برگی صفحه 

کالچ چرب یا دفرمه شده است دیسک 

فالیول تاب یا دفرمگی دارد

کامل درگیر نمی شود کالچ به طور 

کالچ به درستی نصب نشده است صفحه 

کالچ بیش از حد ساییده شده است لنت صفحه 

کامل آزاد )جدا( نمی شود  کالچ به طور 

کالچ ترک داشتن لنت صفحه 

کالچ چرب بودن یا اتمام لنت صفحه 

کالچ چرب بودن دیسک 
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Specifications

Torque Specifications

Clutch Driven Disc Specifications

Tools

Special Tool

General Tools

Description Torque (N·m)

Clutch Pedal Fixing Nut 23 ± 3.5

Clutch Pressure Plate 25 ± 2

Release Bearing Fixing Bolt 24.7 - 30.9

Clutch Master Cylinder Fixing Nut 10 ± 1.5

Measurement Item Specification (mm)

Clutch Driven Disc Standard Thickness 7.6 ± 0.2 mm

Minimum Rivet Depth 1.2 mm

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

19 - CLUTCH

19–5

19

Specifications

Torque Specifications

Clutch Driven Disc Specifications

Tools

Special Tool

General Tools

Description Torque (N·m)

Clutch Pedal Fixing Nut 23 ± 3.5

Clutch Pressure Plate 25 ± 2

Release Bearing Fixing Bolt 24.7 - 30.9

Clutch Master Cylinder Fixing Nut 10 ± 1.5

Measurement Item Specification (mm)

Clutch Driven Disc Standard Thickness 7.6 ± 0.2 mm

Minimum Rivet Depth 1.2 mm

Clutch Pressure Plate Installer

RCH0000018

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000019

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

ابزارها
ابزار مخصوص

ابزار عمومی

کالچ مشخصات صفحه 

گشتاور ) N.m (عنوان

کالچ 3/5 ± 23مهره پدال 

کالچ 2 ± 25پیچ دیسک 

کالچ 30/9 - 2۴/۷پیچ بلبرینگ 

کالچ 1/5 ± 10مهره پمپ اصلی 

اندازه ) mm (ابعاد قابل اندازه گیری

کالچ mm 0/2 ± ۷/6ضخامت استاندارد صفحه 
چ کالچ تا پر 1/2mmحداقل ضخامت لنت صفحه 

کالچ ابزار مخصوص نصب صفحه 

کولیس

مولتی متر
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Clutch Master Cylinder Assembly

Removal

1. Disconnect the negative battery cable.
2. Drain the brake fluid (See page 26-15).

HINT:

Collect brake fluid with a container. 

3. Remove the battery (See page 16-7).
4. Remove the clutch master cylinder.

a. Disconnect the master cylinder inlet hose (arrow).

b. Push locating clip in direction of arrow, and pull out 
pipe from clutch master cylinder.

WARNING

Brake fluid in master cylinder is harmful to your skin, be sure to wear protective gloves before operation.
Once brake fluid contacts with your skin, wash it off with water immediately.

CAUTION

Be careful when removing clutch master cylinder from engine compartment. Incorrect operation may 
damage hydraulic line, also cause clutch to separate improperly. 
DO NOT allow brake fluid to spray onto body surface. Brake fluid may damage painted surface. If any 
brake fluid is get onto painted surface, wash it off with water immediately.

RM1A190041

RM1A190050

کالچ مراقــب ســایر اجــزای سیســتم باشــید. عملکــرد نامناســب شــما میتوانــد بــه لوله هــای هیدرولیــک آســیب رســانده، 	  هنــگام بازکــردن پمــپ اصلــی 

و باعــث خرابــی دیگــر تجهیــزات شــود.

کنیــد، در صــورت ریختــن آن روی رنــگ بدنــه و دیگــر ســطوح رنگــی، 	  از ریختــن مایــع ترمــز روی بدنــه خــودرو و ســطوح رنــگ شــده جــدًا خــودداری 
بــه ســرعت بــا آب آن را بشــویید.

  توجه

روغن ترمز موجود در مدار به پوست آسیب می رساند. از دستکش ایمنی استفاده نمایید.	 
در صورت تماس روغن ترمز با پوست خود، آن را به سرعت با آب بشویید.	 

هشدار

کالچ مجموعه پمپ اصلی 
کردن پیاده 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .1
کنید. 2. روغن ترمز را تخلیه 

تذکر
کنید. روغن ترمز را در ظرف مناسبی تخلیه 

کنید. 3. باتری را باز 
کالچ: 4. بازکردن پمپ اصلی 

کنید. کالچ )فلش( را باز  a. شیلنگ پمپ اصلی 

کرده  کالچ را طبق جهت ِفِلش در شکل روبه رو آزاد  b. پیچ نگهدارنده لوله پمپ اصلی 
کنید. و لوله را جدا 
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ON-VEHICLE SERVICE

Clutch Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the clutch switch.

a. Disconnect clutch switch connector (1) and remove 
clutch switch (2).

Inspection

Check for continuity between terminals when clutch switch is 
turned on or off.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A190030

1 2

-+

RM1A190040

Switch Position
Specified 

Condition

ON (not pushed) Continuity

OFF (pushed) No continuity

سرویس و نگهداری
گاز فشنگی پدال 

بازکردن
کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 
کنید. کالچ )1( را باز  کانکتور فشنگی پدال   .3

کنید. کالچ را باز  a( سوئیچ پدال 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس نحوه باز 

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کالچ در حالت وصل/قطع شدن را  اتصال ترمینالهای فشنگی 

شرایط اتصالموقعیت سوییچ

وصلباز )پدال آزاد(

قطعبسته )پدال فشرده(
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Clutch Master Cylinder Assembly

Removal

1. Disconnect the negative battery cable.
2. Drain the brake fluid (See page 26-15).

HINT:

Collect brake fluid with a container. 

3. Remove the battery (See page 16-7).
4. Remove the clutch master cylinder.

a. Disconnect the master cylinder inlet hose (arrow).

b. Push locating clip in direction of arrow, and pull out 
pipe from clutch master cylinder.

WARNING

Brake fluid in master cylinder is harmful to your skin, be sure to wear protective gloves before operation.
Once brake fluid contacts with your skin, wash it off with water immediately.

CAUTION

Be careful when removing clutch master cylinder from engine compartment. Incorrect operation may 
damage hydraulic line, also cause clutch to separate improperly. 
DO NOT allow brake fluid to spray onto body surface. Brake fluid may damage painted surface. If any 
brake fluid is get onto painted surface, wash it off with water immediately.

RM1A190041

RM1A190050

کالچ مراقــب ســایر اجــزای سیســتم باشــید. عملکــرد نامناســب شــما میتوانــد بــه لوله هــای هیدرولیــک آســیب رســانده، 	  هنــگام بازکــردن پمــپ اصلــی 

و باعــث خرابــی دیگــر تجهیــزات شــود.

کنیــد، در صــورت ریختــن آن روی رنــگ بدنــه و دیگــر ســطوح رنگــی، 	  از ریختــن مایــع ترمــز روی بدنــه خــودرو و ســطوح رنــگ شــده جــدًا خــودداری 
بــه ســرعت بــا آب آن را بشــویید.

  توجه

روغن ترمز موجود در مدار به پوست آسیب می رساند. از دستکش ایمنی استفاده نمایید.	 
در صورت تماس روغن ترمز با پوست خود، آن را به سرعت با آب بشویید.	 

هشدار

کالچ مجموعه پمپ اصلی 
کردن پیاده 

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .1
کنید. 2. روغن ترمز را تخلیه 

تذکر
کنید. روغن ترمز را در ظرف مناسبی تخلیه 

کنید. 3. باتری را باز 
کالچ: 4. بازکردن پمپ اصلی 

کنید. کالچ )فلش( را باز  a. شیلنگ پمپ اصلی 

کرده  کالچ را طبق جهت ِفِلش در شکل روبه رو آزاد  b. پیچ نگهدارنده لوله پمپ اصلی 
کنید. و لوله را جدا 
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ON-VEHICLE SERVICE

Clutch Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the clutch switch.

a. Disconnect clutch switch connector (1) and remove 
clutch switch (2).

Inspection

Check for continuity between terminals when clutch switch is 
turned on or off.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A190030

1 2

-+

RM1A190040

Switch Position
Specified 

Condition

ON (not pushed) Continuity

OFF (pushed) No continuity

سرویس و نگهداری
گاز فشنگی پدال 

بازکردن
کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 
کنید. کالچ )1( را باز  کانکتور فشنگی پدال   .3

کنید. کالچ را باز  a( سوئیچ پدال 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس نحوه باز 

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کالچ در حالت وصل/قطع شدن را  اتصال ترمینالهای فشنگی 

شرایط اتصالموقعیت سوییچ

وصلباز )پدال آزاد(

قطعبسته )پدال فشرده(
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Clutch Pedal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the clutch switch (See page 19-7).
4. Remove the clutch master cylinder (See page 19-8).
5. Remove the clutch pedal.

a. Remove cotter pin (1), pull out center pin (2), and 
disconnect clutch master cylinder push rod from 
clutch pedal.

b. Remove 2 fixing nuts (arrow) from wire harness 
connector retaining plate, and move away wire 
harness connector retaining plate.

c. Remove 3 nuts (arrow) from clutch.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

6. Remove the clutch pedal.

1

2

RM1A190071

RM1A190080

RM1A190090

کالچ پدال 
بازکردن

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باطری را جدا   .2

کنید. کالچ )1( را باز  3. فشنگی پدال 
کنید. کالچ را باز  4. پمپ اصلی 

کالچ: کردن پدال  5. باز 
ج  کردن اشپیل )1(، خار کالچ به پمپ اصلی )2( را پس از جدا  a. پین اتصال پدال 

کالچ جدا نمایید. کنید و میله پمپ اصلی را از پدال 

کرده و صفحه را به یک سمت  کانکتور )فلش( را باز  b. 2عدد مهره صفحه نگهدارنده 
فشار دهید.

کنید. کالچ را باز  c.3عدد مهره نگهدارنده پدال 

ج نمایید. کالچ را خار 6. پدال 

)23±2.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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c. Remove cotter pin (1) and pull out center pin (2).

d. Remove 2 fixing nuts (arrow) from clutch master 
cylinder.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A190060

RM1A190070

CAUTION

Add brake fluid to "MAX" mark. 
Perform bleeding procedure for hydraulic clutch and check brake fluid for leakage after installation.

کنید.	  روغن ترمز را تا عالمت » Max« به مخزن اضافه 

کنید و ازعدم نشتی روغن ترمز مطمئن شوید.	  گیری  کالچ را هوا کالچ، مدار  پس از نصب پمپ اصلی 

  توجه

ج  کردن اشپیل آن )1( خار کالچ به پمپ اصلی )2(  را پس از جدا  c. پین اتصال پدال 
کنید.

کنید. کالچ )فلش( را باز  d. 2عدد مهره نگهدارنده پمپ اصلی 
)10±1.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس نحوه باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

845

کالچ  - 18

Chery Automobile Co., Ltd.

19 - CLUTCH

19–10

19

Clutch Pedal

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the clutch switch (See page 19-7).
4. Remove the clutch master cylinder (See page 19-8).
5. Remove the clutch pedal.

a. Remove cotter pin (1), pull out center pin (2), and 
disconnect clutch master cylinder push rod from 
clutch pedal.

b. Remove 2 fixing nuts (arrow) from wire harness 
connector retaining plate, and move away wire 
harness connector retaining plate.

c. Remove 3 nuts (arrow) from clutch.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

6. Remove the clutch pedal.

1

2

RM1A190071

RM1A190080

RM1A190090

کالچ پدال 
بازکردن

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باطری را جدا   .2

کنید. کالچ )1( را باز  3. فشنگی پدال 
کنید. کالچ را باز  4. پمپ اصلی 

کالچ: کردن پدال  5. باز 
ج  کردن اشپیل )1(، خار کالچ به پمپ اصلی )2( را پس از جدا  a. پین اتصال پدال 

کالچ جدا نمایید. کنید و میله پمپ اصلی را از پدال 

کرده و صفحه را به یک سمت  کانکتور )فلش( را باز  b. 2عدد مهره صفحه نگهدارنده 
فشار دهید.

کنید. کالچ را باز  c.3عدد مهره نگهدارنده پدال 

ج نمایید. کالچ را خار 6. پدال 

)23±2.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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c. Remove cotter pin (1) and pull out center pin (2).

d. Remove 2 fixing nuts (arrow) from clutch master 
cylinder.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

2

RM1A190060

RM1A190070

CAUTION

Add brake fluid to "MAX" mark. 
Perform bleeding procedure for hydraulic clutch and check brake fluid for leakage after installation.

کنید.	  روغن ترمز را تا عالمت » Max« به مخزن اضافه 

کنید و ازعدم نشتی روغن ترمز مطمئن شوید.	  گیری  کالچ را هوا کالچ، مدار  پس از نصب پمپ اصلی 

  توجه

ج  کردن اشپیل آن )1( خار کالچ به پمپ اصلی )2(  را پس از جدا  c. پین اتصال پدال 
کنید.

کنید. کالچ )فلش( را باز  d. 2عدد مهره نگهدارنده پمپ اصلی 
)10±1.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس نحوه باز 
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Clutch Unit

Removal

1. Remove the transmission assembly (See page 17-19).
2. Remove the clutch release bearing.

a. Pry out clip (arrow) and remove clutch release bearing 
joint (1).

b. Remove clutch release bearing fixing bolts (arrow) 
and clutch release bearing (1).

3. Remove clutch pressure plate bolts in order shown in 
illustration.

4. Remove clutch pressure plate and clutch driven disc.

RM1A190100

1

RM1A190110

1

RM1A190120

1
3

5

6

4

2

کالچ دیسک و صفحه 
بازکردن

کنید. گیربکس را باز  1. مجموعه 
کالچ: 2. بازکردن بلبرینگ 

کنید.)فلش( کالچ )1( را آزاد  a. خار اتصال بلبرینگ به پمپ پایین 

کنید. )فلش( ج  کرده و بلبرینگ را خار کالچ )1( را باز  b. پیچ نگهدارنده بلبرینگ 

کنید. کالچ را با ترتیب نمایش داده شده در شکل باز  3. پیچهای دیسک 

کنید. کالچ را پیاده  4. دیسک و صفحه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

846

کالچ  - 18

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس نحوه باز 

کنید.	  کالچ اطمینان حاصل  قبل از نصب، از صحت ارتفاع استاندارد پدال 

کنید.	  از سفت شدن پیچ و مهره تا اندازه مناسب اطمینان حاصل 

کنید.	  کنترل  کالچ  کالچ، میزان روغن را در مخزن روغن  بعد از بستن پدال 

  توجه
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Clutch Unit

Removal

1. Remove the transmission assembly (See page 17-19).
2. Remove the clutch release bearing.

a. Pry out clip (arrow) and remove clutch release bearing 
joint (1).

b. Remove clutch release bearing fixing bolts (arrow) 
and clutch release bearing (1).

3. Remove clutch pressure plate bolts in order shown in 
illustration.

4. Remove clutch pressure plate and clutch driven disc.

RM1A190100

1

RM1A190110

1

RM1A190120

1
3

5

6

4

2

کالچ دیسک و صفحه 
بازکردن

کنید. گیربکس را باز  1. مجموعه 
کالچ: 2. بازکردن بلبرینگ 

کنید.)فلش( کالچ )1( را آزاد  a. خار اتصال بلبرینگ به پمپ پایین 

کنید. )فلش( ج  کرده و بلبرینگ را خار کالچ )1( را باز  b. پیچ نگهدارنده بلبرینگ 

کنید. کالچ را با ترتیب نمایش داده شده در شکل باز  3. پیچهای دیسک 

کنید. کالچ را پیاده  4. دیسک و صفحه 
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کنید.	  کالچ اطمینان حاصل  قبل از نصب، از صحت ارتفاع استاندارد پدال 

کنید.	  از سفت شدن پیچ و مهره تا اندازه مناسب اطمینان حاصل 
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3. Install the clutch release bearing.
a. Install clutch release bearing (1) and clutch release 

bearing fixing bolts (arrow). 
(Tightening torque: 24.7 - 30.9 N·m)

b. Install clutch release bearing joint (1) and press clip 
(arrow).

RM1A190170

1

RM1A190180

1

کالچ 3. نصب بلبرینگ 
کنید. )فلش( کرده و پیچ آن را سفت  کالچ )1( را نصب  a. بلبرینگ 

کرده و خار اتصال آن به بلبرینگ را جا بزنید. )فلش( کالچ )1( را نصب  b. پمپ پایین 
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Inspection

1. Check the clutch driven disc.
a. Visually check clutch driven disc for dirt or glazing. 

Clean or replace clutch driven disc as necessary.
b. Use a vernier caliper to measure thickness of clutch 

driven disc.
Standard thickness: 7.6 ± 0.2 mm
Minimum rivet depth: 1.2 mm

If result is not as specified, replace clutch driven disc.

2. Check the clutch release bearing assembly.
a. Visually check surface of release bearing for dirt, 

glazing or damage. Clean or replace release bearing 
assembly as necessary.

b. Check that bearing operates smoothly by rotating 
sliding part of bearing (the side contacting with clutch).

Replace release bearing assembly if necessary.

Installation

1. Insert special tool into clutch driven disc, and insert it into 
flywheel.

2. Install clutch pressure plate and tighten bolts in order 
shown in illustration.
(Tightening torque: 25 ± 2 N·m)

RM1A190130

RM1A190140

RM1A190150

RM1A190160

1
3

5

6

4

2

بازدید و بررسی
کالچ 1. بررسی صفحه 

کــرده، در صــورت نیــاز  کثیفــی و یــا شیشــه ای شــدن بررســی  کالچ را از لحــاظ  a. صفحــه 
کنیــد. آن را تعویــض یــا تمیــز 

کنید: گیری  کالچ را اندازه  کولیس صخامت صفحه  b. به وسیله 
mm 0/2 ± 7/6 :ضخامت استاندارد

کالچ را تعویض نمایید. کمتر بودن ضخامت از حد مجاز، صفحه  در صورت 

کالچ 2. بررسی مجموعه بلبرینگ 
کنیــد. در صــورت نیــاز  کثیفــی بررســی  a. بلبرینــگ را از لحــاظ آســیب دیدگــی، ســایش یــا 

کنیــد. کــرده یــا تعویــض  آن را تمیــز 
کنیــد  کالچ بــا چرخانــدن قســمت متحــرک بلبرینــگ بررســی  کارکــرد مناســب بلبرینــگ   .b

کنیــد. کــردن و ســالم بــودن ســاچمه هــای داخــل آن اطمینــان حاصــل  و از روان حرکــت 

بستن
کنید. کالچ را با استفاده از ابزار مخصوص آن نصب  1. صفحه 

2.پس از نصب دیسک کالچ، پیچ های آن را طبق شکل )به ترتیب شماره ها( سفت کنید.

)25±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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3. Install the clutch release bearing.
a. Install clutch release bearing (1) and clutch release 

bearing fixing bolts (arrow). 
(Tightening torque: 24.7 - 30.9 N·m)

b. Install clutch release bearing joint (1) and press clip 
(arrow).

RM1A190170

1

RM1A190180

1

کالچ 3. نصب بلبرینگ 
کنید. )فلش( کرده و پیچ آن را سفت  کالچ )1( را نصب  a. بلبرینگ 
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Inspection

1. Check the clutch driven disc.
a. Visually check clutch driven disc for dirt or glazing. 

Clean or replace clutch driven disc as necessary.
b. Use a vernier caliper to measure thickness of clutch 

driven disc.
Standard thickness: 7.6 ± 0.2 mm
Minimum rivet depth: 1.2 mm

If result is not as specified, replace clutch driven disc.

2. Check the clutch release bearing assembly.
a. Visually check surface of release bearing for dirt, 

glazing or damage. Clean or replace release bearing 
assembly as necessary.

b. Check that bearing operates smoothly by rotating 
sliding part of bearing (the side contacting with clutch).

Replace release bearing assembly if necessary.

Installation

1. Insert special tool into clutch driven disc, and insert it into 
flywheel.

2. Install clutch pressure plate and tighten bolts in order 
shown in illustration.
(Tightening torque: 25 ± 2 N·m)

RM1A190130

RM1A190140

RM1A190150

RM1A190160

1
3
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6

4

2

بازدید و بررسی
کالچ 1. بررسی صفحه 

کــرده، در صــورت نیــاز  کثیفــی و یــا شیشــه ای شــدن بررســی  کالچ را از لحــاظ  a. صفحــه 
کنیــد. آن را تعویــض یــا تمیــز 

کنید: گیری  کالچ را اندازه  کولیس صخامت صفحه  b. به وسیله 
mm 0/2 ± 7/6 :ضخامت استاندارد

کالچ را تعویض نمایید. کمتر بودن ضخامت از حد مجاز، صفحه  در صورت 

کالچ 2. بررسی مجموعه بلبرینگ 
کنیــد. در صــورت نیــاز  کثیفــی بررســی  a. بلبرینــگ را از لحــاظ آســیب دیدگــی، ســایش یــا 

کنیــد. کــرده یــا تعویــض  آن را تمیــز 
کنیــد  کالچ بــا چرخانــدن قســمت متحــرک بلبرینــگ بررســی  کارکــرد مناســب بلبرینــگ   .b

کنیــد. کــردن و ســالم بــودن ســاچمه هــای داخــل آن اطمینــان حاصــل  و از روان حرکــت 

بستن
کنید. کالچ را با استفاده از ابزار مخصوص آن نصب  1. صفحه 

2.پس از نصب دیسک کالچ، پیچ های آن را طبق شکل )به ترتیب شماره ها( سفت کنید.

)25±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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ج شود. گیری خار کرده تا روغن موجود در پمپ اصلی از پیچ هوا گیر را شل  6.پیچ هوا
کنید. کالچ را رها  کرده و پدال  گیری را سفت  7. پیچ هوا

کنید تا پیشفشار معین در مدار ایجاد شود. کالچ را فشار دهید و رها  8.چندین مرتبه پدال 
کنید تا هوا از مدار به همراه روغن تخلیه شود. گیری پمپ اصلی را شل  کالچ را مجدد فشار دهید و پیچ هوا 9.پدال 

کنید تا هیچگونه هوایی در مدار وجود نداشته باشد. 10. مراحل 6 تا 8 را چندین مرتبه تکرار 

گیری را جا بزنید. کنید و درپوش الستیکی پیچ هوا کنید، شیلنگ تخلیه روغن را جدا  گیری پمپ را سفت  11. پیچ هوا
کنید تا همراستای عالمت » Max« در مخزن شود. ع DOT4 به آن اضافه  کنید و در صورت لزوم از روغن نو 12. سطح روغن داخل مخزن را بازدید 

کنید. گیری  که آیا  زیاد است یا اینکه هیچ فرقی نکرده است و ممکن است هنوز مدار هوا داشته باشد، پس دوباره هوا کنید،  کالچ را بررسی  کورس پدال   .13
کالچ مطمئن شوید. کنید و از عملکرد صحیح سیستم  14. خودرو را تست 

گرفتن بیشتر مدار می شود.	  کالچ، پمپ اصلی را از روغن تخلیه نکنید. زیرا باعث هوا گیری زیاد مدار هیدرولیک سیستم  هرگز با هوا

که سطح روغن مخزن روی عالمت » Max« قرار داشته باشد.	  کالچ، مطمئن شوید  گیری مدار هیدرولیک  هنگام هوا

  توجه
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Bleeding Hydraulic Clutch

HINT:

An assistant will be required to assist when bleeding hydraulic clutch.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Check fluid level in brake master cylinder, add DOT4 brake fluid as necessary, and keep the cap open.

3. Raise vehicle on a lift.
4. Remove discharge port protective cap and connect a 

clear plastic hose to bleeder plug, and submerge end of 
hose into clear container which is full of new brake fluid.

5. Release the discharge port.

WARNING

Brake fluid is harmful to your skin, be sure to wear protective gloves before operation.
Once brake fluid contacts with your skin, wash it off with water immediately.

CAUTION

Collect brake fluid with a container.
DO NOT allow brake fluid to spray onto body surface. Brake fluid may damage painted surface. If any 
brake fluid is get onto painted surface, wash it off with water immediately.
Only use brake fluid recommended by Chery Automobile Co., Ltd, otherwise, the lines may be subjected 
to a severe corrosion.
Brake fluid type should be DOT4. 

CAUTION

Make sure that there is sufficient brake fluid in reservoir before bleeding.

RM1A190190

RM1A190200

کالچ هیدرولیکی گیری مدار  هوا

با توجه به مضر بودن روغن ترمز برای پوست از دستکش مناسب استفاده کنید.	 

در صورت تماس روغن ترمز با پوست شما، به سرعت آن را با آب بشویید.	 

هشدار

کنید.	  ازظرف مناسبی جهت جمع آوری روغن ترمز استفاده 

کــه بــه رنــگ آن قســمت آســیب میرســاند. در صــورت 	  کنیــد چــرا  از ریختــن روغــن ترمــز روی بدنــه خــودرو یــا هــر قســمت رنــگ شــده جــدًا خــودداری 

بــروز ایــن مشــکل آن قســمت را ســریعا بــا آب بشــویید.

کنید، در غیر اینصورت ممکن است لوله ها مسدود شوند.	  که شرکت مدیران خودرو توصیه میکند، استفاده  فقط از روغنی 

 	DOT4  :ع روغن ترمز نو

کافی بودن مقدار روغن ترمز در مخزن آن، اطمینان حاصل نمایید.	  گیری از  قبل از هوا

  توجه

  توجه

تذکر
گیری الزم می باشد. حضور یک دستیار جهت هوا

کرده و سوئیچ را ببندید.  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. ع DOT4 به آن اضافه  کنید و در صورت نیاز از روغن نو 2. سطح روغن در مخزن را بررسی 

3. خودرو را با جک باال ببرید.
گیری را برداشته، لوله پالستیکی تمیزی را جای آن قرار داده،  4. درپوش الستیکی پیچ هوا

سر دیگر لوله را در ظرف روغن ترمز قرار دهید.

5. پدال را فشار داده  و در همان وضعیت نگهدارید.
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ج شود. گیری خار کرده تا روغن موجود در پمپ اصلی از پیچ هوا گیر را شل  6.پیچ هوا
کنید. کالچ را رها  کرده و پدال  گیری را سفت  7. پیچ هوا

کنید تا پیشفشار معین در مدار ایجاد شود. کالچ را فشار دهید و رها  8.چندین مرتبه پدال 
کنید تا هوا از مدار به همراه روغن تخلیه شود. گیری پمپ اصلی را شل  کالچ را مجدد فشار دهید و پیچ هوا 9.پدال 

کنید تا هیچگونه هوایی در مدار وجود نداشته باشد. 10. مراحل 6 تا 8 را چندین مرتبه تکرار 

گیری را جا بزنید. کنید و درپوش الستیکی پیچ هوا کنید، شیلنگ تخلیه روغن را جدا  گیری پمپ را سفت  11. پیچ هوا
کنید تا همراستای عالمت » Max« در مخزن شود. ع DOT4 به آن اضافه  کنید و در صورت لزوم از روغن نو 12. سطح روغن داخل مخزن را بازدید 

کنید. گیری  که آیا  زیاد است یا اینکه هیچ فرقی نکرده است و ممکن است هنوز مدار هوا داشته باشد، پس دوباره هوا کنید،  کالچ را بررسی  کورس پدال   .13
کالچ مطمئن شوید. کنید و از عملکرد صحیح سیستم  14. خودرو را تست 

گرفتن بیشتر مدار می شود.	  کالچ، پمپ اصلی را از روغن تخلیه نکنید. زیرا باعث هوا گیری زیاد مدار هیدرولیک سیستم  هرگز با هوا

که سطح روغن مخزن روی عالمت » Max« قرار داشته باشد.	  کالچ، مطمئن شوید  گیری مدار هیدرولیک  هنگام هوا
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Bleeding Hydraulic Clutch

HINT:

An assistant will be required to assist when bleeding hydraulic clutch.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Check fluid level in brake master cylinder, add DOT4 brake fluid as necessary, and keep the cap open.

3. Raise vehicle on a lift.
4. Remove discharge port protective cap and connect a 

clear plastic hose to bleeder plug, and submerge end of 
hose into clear container which is full of new brake fluid.

5. Release the discharge port.

WARNING

Brake fluid is harmful to your skin, be sure to wear protective gloves before operation.
Once brake fluid contacts with your skin, wash it off with water immediately.

CAUTION

Collect brake fluid with a container.
DO NOT allow brake fluid to spray onto body surface. Brake fluid may damage painted surface. If any 
brake fluid is get onto painted surface, wash it off with water immediately.
Only use brake fluid recommended by Chery Automobile Co., Ltd, otherwise, the lines may be subjected 
to a severe corrosion.
Brake fluid type should be DOT4. 

CAUTION

Make sure that there is sufficient brake fluid in reservoir before bleeding.
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کالچ هیدرولیکی گیری مدار  هوا

با توجه به مضر بودن روغن ترمز برای پوست از دستکش مناسب استفاده کنید.	 

در صورت تماس روغن ترمز با پوست شما، به سرعت آن را با آب بشویید.	 

هشدار

کنید.	  ازظرف مناسبی جهت جمع آوری روغن ترمز استفاده 

کــه بــه رنــگ آن قســمت آســیب میرســاند. در صــورت 	  کنیــد چــرا  از ریختــن روغــن ترمــز روی بدنــه خــودرو یــا هــر قســمت رنــگ شــده جــدًا خــودداری 

بــروز ایــن مشــکل آن قســمت را ســریعا بــا آب بشــویید.

کنید، در غیر اینصورت ممکن است لوله ها مسدود شوند.	  که شرکت مدیران خودرو توصیه میکند، استفاده  فقط از روغنی 

 	DOT4  :ع روغن ترمز نو

کافی بودن مقدار روغن ترمز در مخزن آن، اطمینان حاصل نمایید.	  گیری از  قبل از هوا

  توجه

  توجه

تذکر
گیری الزم می باشد. حضور یک دستیار جهت هوا

کرده و سوئیچ را ببندید.  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. ع DOT4 به آن اضافه  کنید و در صورت نیاز از روغن نو 2. سطح روغن در مخزن را بررسی 

3. خودرو را با جک باال ببرید.
گیری را برداشته، لوله پالستیکی تمیزی را جای آن قرار داده،  4. درپوش الستیکی پیچ هوا

سر دیگر لوله را در ظرف روغن ترمز قرار دهید.

5. پدال را فشار داده  و در همان وضعیت نگهدارید.
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سرویس و نگهداری

مجموعه پلوس

کردن باز 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

کنید. گیر بکس را تخلیه  2- روغن 

کنید. خ را باز  3- مهره توپی چر

کنید. خ را بلند  الــف( بــا اســتفاده از قلــم و چکــش، پخ مهره توپی چــر

کــردن لنــت هــا بــا دیســک مانــع از چرخیــدن دیســک  ب( بــا فشــردن پــدال ترمــز و درگیــر 

خ را بــاز نماییــد.  شــوید و مهــره ســرپلوس یــا توپــی چــر

)330±20N.m :گشتاور مهره(

کردن پلوس 4- باز 

کنید. کمک فنر آزاد  خ جلو چپ )فلش( را از روی  الف( سیم سنسور چر

تذکر:

کردن و بستن پلوس سمت چپ با سمت راست یکسان می باشد.	  نحوه باز 

نحوه باز و بست پلوس سمت چپ توضیح داده خواهد شد.	 

کنید تا مانع از صدمه دیدن رزوه سرپلوس شود.	  کامل بلند  کردن آن را،  بطور  پخ ایجاد شده روی مهره سرپلوس برای قفل 

  توجه
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۲- سرپلوس بیرونی ۱- مهره پلوس

۴-گردگیر سرپلوس بیرونی گردگیر بیرونی ۳-بست بزرگ 

۶- پلوس راست گردگیر بیرونی کوچک  ۵-بست 

گیر داخلی گرد  کوچک  ۸- بست  ۷- پلوس چپ

گردگیر داخلی ۱۰-بست بزرگ  گردگیر سرپلوس داخلی  -۹

۱۲- خار فنری ۱۱- سه شاخه پلوس

۱۴- خار سرپلوس ۱۳-سرپلوس داخلی

عملکرد

کنــد. یــک ســر پلــوس از طریــق هــزار خــاری بــه مجموعــه دیفرانســیل متصــل اســت و ســر  خ هــا منتقــل مــی  گشــتاور را از دیفرانســیل بــه چــر کــه  پلــوس محــوری اســت 

کنــد. خ هــا خــودرو حرکــت مــی  گیربکــس بــه چــر گشــتاور از  خ. بنابرایــن بــا انتقــال  دیگــر آن بــه توپــی چــر

استانداردها

گشتاورهای مجاز جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

330±20 مهره پلوس

100±10 خ )سگدست( به طبق مهره اتصال محور چر

9±1.5 خ  خ جلو چپ به مجموعه محور چر پیچ اتصال سنسور چر
)سگدست(
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سرویس و نگهداری

مجموعه پلوس

کردن باز 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

کنید. گیر بکس را تخلیه  2- روغن 

کنید. خ را باز  3- مهره توپی چر

کنید. خ را بلند  الــف( بــا اســتفاده از قلــم و چکــش، پخ مهره توپی چــر

کــردن لنــت هــا بــا دیســک مانــع از چرخیــدن دیســک  ب( بــا فشــردن پــدال ترمــز و درگیــر 

خ را بــاز نماییــد.  شــوید و مهــره ســرپلوس یــا توپــی چــر

)330±20N.m :گشتاور مهره(

کردن پلوس 4- باز 

کنید. کمک فنر آزاد  خ جلو چپ )فلش( را از روی  الف( سیم سنسور چر

تذکر:

کردن و بستن پلوس سمت چپ با سمت راست یکسان می باشد.	  نحوه باز 

نحوه باز و بست پلوس سمت چپ توضیح داده خواهد شد.	 

کنید تا مانع از صدمه دیدن رزوه سرپلوس شود.	  کامل بلند  کردن آن را،  بطور  پخ ایجاد شده روی مهره سرپلوس برای قفل 

  توجه
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۲- سرپلوس بیرونی ۱- مهره پلوس

۴-گردگیر سرپلوس بیرونی گردگیر بیرونی ۳-بست بزرگ 

۶- پلوس راست گردگیر بیرونی کوچک  ۵-بست 

گیر داخلی گرد  کوچک  ۸- بست  ۷- پلوس چپ

گردگیر داخلی ۱۰-بست بزرگ  گردگیر سرپلوس داخلی  -۹

۱۲- خار فنری ۱۱- سه شاخه پلوس

۱۴- خار سرپلوس ۱۳-سرپلوس داخلی

عملکرد

کنــد. یــک ســر پلــوس از طریــق هــزار خــاری بــه مجموعــه دیفرانســیل متصــل اســت و ســر  خ هــا منتقــل مــی  گشــتاور را از دیفرانســیل بــه چــر کــه  پلــوس محــوری اســت 

کنــد. خ هــا خــودرو حرکــت مــی  گیربکــس بــه چــر گشــتاور از  خ. بنابرایــن بــا انتقــال  دیگــر آن بــه توپــی چــر

استانداردها

گشتاورهای مجاز جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

330±20 مهره پلوس

100±10 خ )سگدست( به طبق مهره اتصال محور چر

9±1.5 خ  خ جلو چپ به مجموعه محور چر پیچ اتصال سنسور چر
)سگدست(
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بستن

کردن میباشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 

گردگیر پلوس صدمه نبیند.	  مراقب باشید 

گیربکس، نیروی زیاد به آن وارد نکنید، زیرا ممکن است سه شاخه صدمه ببیند.	  کردن پلوس از  هنگام جدا 

کاسه نمد دیفرانسیل صدمه نبیند.	  هنگام استفاده از تایلور یا دیلم مراقب باشید 

کنید.	  خ های جلو را تنظیم  در صورت لزوم زوایای چر

توجه
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ب( شیلنگ ترمز )فلش( را از بست روی کمک فنر جدا کنید.

ــاز  ــت( را ب خ )سگدس ــر ــور چ ــه مح ــر ب ــک فن کم ــال  ــش( اتص ــره )فل ــچ و مه ــدد پی پ( 2 ع

کنیــد. 

)180±18N.m :گشتاور پیچ و مهره(

ج کنید. پ( پلوس را با اهرم کردن تایلور از گیربکس خار

کنید. د( خار روی شفت هزار خاری پلوس را جدا 
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بستن

کردن میباشد. ترتیب بستن، عکس مراحل باز 

گردگیر پلوس صدمه نبیند.	  مراقب باشید 

گیربکس، نیروی زیاد به آن وارد نکنید، زیرا ممکن است سه شاخه صدمه ببیند.	  کردن پلوس از  هنگام جدا 

کاسه نمد دیفرانسیل صدمه نبیند.	  هنگام استفاده از تایلور یا دیلم مراقب باشید 

کنید.	  خ های جلو را تنظیم  در صورت لزوم زوایای چر

توجه
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ب( شیلنگ ترمز )فلش( را از بست روی کمک فنر جدا کنید.

ــاز  ــت( را ب خ )سگدس ــر ــور چ ــه مح ــر ب ــک فن کم ــال  ــش( اتص ــره )فل ــچ و مه ــدد پی پ( 2 ع

کنیــد. 

)180±18N.m :گشتاور پیچ و مهره(

ج کنید. پ( پلوس را با اهرم کردن تایلور از گیربکس خار

کنید. د( خار روی شفت هزار خاری پلوس را جدا 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

859

19 -پلوس

کــرده و روی  ب( ســرپلوس داخلــی را مطابــق جهــت فلــش شــکل، بــه دقــت از پلــوس جــدا 

پارچــه تمیــز قــرار دهید.

کردن سه شاخه پلوس ۴-باز 

کنید. کن آزاد  الف( خار فنری نگهدارنده سه شاخه پلوس را با خار باز 

کنیــد،  ــذاری  گ ــوس را عالمــت  ــوس، روی آن و پل ــردن ســه شــاخه پل ک ب( قبــل از جــدا 

ج نماییــد. ســپس ســه شــاخه را خــار

گردگیر پلوس کردن  5-جدا 

ج  الــف( روی هــزاری خــاری پلــوس را بــا پارچــه نــرم بپوشــانید، ســپس گردگیــر را از آن خــار

کنید.

عالمت گذاری

نوارپیچ
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سرپلوس داخلی

کردن دمونتاژ 

تذکر:

روش مونتاژ و دمونتاژ سرپلوس داخلی سمت چپ و راست مشابه است.	 

کنید. 1- مجموعه پلوس را باز 

گردگیر پلوس کردن بست های  2- جدا 

کنید. گردگیر پلوس را باز  الف( با اســتفاده از دم باریک، بســت های 

کردن سرپلوس داخلی 3- جدا 

گردگیــر را در جهــت نشــان داده شــده در شــکل بــه ســمت داخــل فشــار دهیــد تــا از  الــف( 

ســرپلوس جــدا شــود.

کنید.	  گذاری سطح دوار سرپلوس خودداری  از عالمت 

گردگیر پلوس آسیبی نرسد.	  هنگام دمونتاژ، مراقب باشید به 

توجه
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کــرده و روی  ب( ســرپلوس داخلــی را مطابــق جهــت فلــش شــکل، بــه دقــت از پلــوس جــدا 

پارچــه تمیــز قــرار دهید.

کردن سه شاخه پلوس ۴-باز 

کنید. کن آزاد  الف( خار فنری نگهدارنده سه شاخه پلوس را با خار باز 

کنیــد،  ــذاری  گ ــوس را عالمــت  ــوس، روی آن و پل ــردن ســه شــاخه پل ک ب( قبــل از جــدا 

ج نماییــد. ســپس ســه شــاخه را خــار

گردگیر پلوس کردن  5-جدا 

ج  الــف( روی هــزاری خــاری پلــوس را بــا پارچــه نــرم بپوشــانید، ســپس گردگیــر را از آن خــار

کنید.

عالمت گذاری

نوارپیچ
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سرپلوس داخلی

کردن دمونتاژ 

تذکر:

روش مونتاژ و دمونتاژ سرپلوس داخلی سمت چپ و راست مشابه است.	 

کنید. 1- مجموعه پلوس را باز 

گردگیر پلوس کردن بست های  2- جدا 

کنید. گردگیر پلوس را باز  الف( با اســتفاده از دم باریک، بســت های 

کردن سرپلوس داخلی 3- جدا 

گردگیــر را در جهــت نشــان داده شــده در شــکل بــه ســمت داخــل فشــار دهیــد تــا از  الــف( 

ســرپلوس جــدا شــود.

کنید.	  گذاری سطح دوار سرپلوس خودداری  از عالمت 

گردگیر پلوس آسیبی نرسد.	  هنگام دمونتاژ، مراقب باشید به 

توجه
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گردگیر بست جدید استفاده نمایید.	  گردگیر پلوس یک بار مصرف است و مجددا از آن استفاده نکنید. هنگام باز و بست  بست 

توجه

سرپلوس بیرونی

کردن دمونتاژ 

توجه

نحوه باز و بست سرپلوس بیرونی برای پلوس های سمت چپ و راست یکسان می باشد.	 

کنید. 1- پلوس را پیاده 

گردگیر پلوس کردن بست های  2- باز 

کنید. گردگیر را جدا  گوشتی تخت، بست بزرگ  الف( با استفاده از پیچ 

ج نمایید. کرده و خار گوشتی جدا  گردگیر را نیز توسط پیچ  کوچک  ب( بست 
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بازدید و بررسی

کنید. که در شرایط خوبی باشد. در صورت دفرمه شدن یا آسیب دیدگی آن را تعویض  کنید  1- هزار خاری پلوس را بررسی 

کنید. گردگیرهای پلوس را از لحاظ پارگی و معیوب بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض   -2

کنید. کرده و در صورت دفرمه بودن آن را تعویض  3- خار فنری نگهدارنده سه شاخه پلوس را بازدید 

کردن مونتاژ 

کردن می باشد. نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ 

کنید.	  گیریس مخصوص پر  هنگام مونتاژ سرپلوس، داخل آن را از 

گردگیر صدمه ای وارد نشود.	  مراقب باشید به 

  توجه
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گردگیر بست جدید استفاده نمایید.	  گردگیر پلوس یک بار مصرف است و مجددا از آن استفاده نکنید. هنگام باز و بست  بست 

توجه

سرپلوس بیرونی

کردن دمونتاژ 

توجه

نحوه باز و بست سرپلوس بیرونی برای پلوس های سمت چپ و راست یکسان می باشد.	 

کنید. 1- پلوس را پیاده 

گردگیر پلوس کردن بست های  2- باز 

کنید. گردگیر را جدا  گوشتی تخت، بست بزرگ  الف( با استفاده از پیچ 

ج نمایید. کرده و خار گوشتی جدا  گردگیر را نیز توسط پیچ  کوچک  ب( بست 
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19 -پلوس

بازدید و بررسی

کنید. که در شرایط خوبی باشد. در صورت دفرمه شدن یا آسیب دیدگی آن را تعویض  کنید  1- هزار خاری پلوس را بررسی 

کنید. گردگیرهای پلوس را از لحاظ پارگی و معیوب بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض   -2

کنید. کرده و در صورت دفرمه بودن آن را تعویض  3- خار فنری نگهدارنده سه شاخه پلوس را بازدید 

کردن مونتاژ 

کردن می باشد. نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ 

کنید.	  گیریس مخصوص پر  هنگام مونتاژ سرپلوس، داخل آن را از 

گردگیر صدمه ای وارد نشود.	  مراقب باشید به 

  توجه
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گردگیر پلوس  کردن  ج  5- خار

ج  گردگیــر را از پلــوس خــار الــف( روی هــزار خــاری پلــوس را بــا پارچــه بپوشــانید، ســپس 

نمایــد.

کنید. ب( پارچه را باز 

بازدید و بررسی 

1- وضعیت هزار خاری پلوس را بررسی کنید که ایرادی نداشته باشد. در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

کنید. گردگیر پلوس را از لحاظ پارگی یا معیوب شدن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض   -2

کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ می باشد.

گیریس مخصوص پرکنید.	  هنگام نصب سرپلوس، داخل آن را از 

کنید.	  گردگیر استفاده  از بست های جدید برای نصب 

گردگیر صدمه ای وارد نشود.	  مراقب باشید هنگام نصب به 

  توجه

پارچه نوارپیچ
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کردن سرپلوس 3- جدا 

کنید. ج  گردگیر پلوس )1( را به دقت مطابق فلش شکل از پلوس خار الف( 

گیــری آن در پلــوس )2( را عالمــت  کــردن ســرپلوس )3(، موقعیــت قرا ب( قبــل از جــدا 

کنیــد تــا هنــگام نصــب اشــتباه نشــود. گــذاری)۱( 

کنیــد. گیــره قــرار دهیــد و آن را محکــم  پ( پلــوس را پــس از پیچیــدن پارچــه دور آن در 

ســپس بــا اســتفاده از ضربــه چکــش، ســرپلوس )1( را از پلــوس جــدا نماییــد.

کنید. 4- خار )1( پلوس را جدا 
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گردگیر پلوس  کردن  ج  5- خار

ج  گردگیــر را از پلــوس خــار الــف( روی هــزار خــاری پلــوس را بــا پارچــه بپوشــانید، ســپس 

نمایــد.

کنید. ب( پارچه را باز 

بازدید و بررسی 

1- وضعیت هزار خاری پلوس را بررسی کنید که ایرادی نداشته باشد. در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

کنید. گردگیر پلوس را از لحاظ پارگی یا معیوب شدن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض   -2

کردن مونتاژ 

نحوه مونتاژ برعکس دمونتاژ می باشد.

گیریس مخصوص پرکنید.	  هنگام نصب سرپلوس، داخل آن را از 

کنید.	  گردگیر استفاده  از بست های جدید برای نصب 

گردگیر صدمه ای وارد نشود.	  مراقب باشید هنگام نصب به 

  توجه

پارچه نوارپیچ
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کردن سرپلوس 3- جدا 

کنید. ج  گردگیر پلوس )1( را به دقت مطابق فلش شکل از پلوس خار الف( 

گیــری آن در پلــوس )2( را عالمــت  کــردن ســرپلوس )3(، موقعیــت قرا ب( قبــل از جــدا 

کنیــد تــا هنــگام نصــب اشــتباه نشــود. گــذاری)۱( 

کنیــد. گیــره قــرار دهیــد و آن را محکــم  پ( پلــوس را پــس از پیچیــدن پارچــه دور آن در 

ســپس بــا اســتفاده از ضربــه چکــش، ســرپلوس )1( را از پلــوس جــدا نماییــد.

کنید. 4- خار )1( پلوس را جدا 
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20 - دیفرانسیل

۲- بلبرینگ دیفرانسیل کنس بیلرونی بلبرینگ دیفرانسیل  -۱

۴-پوسته دیفرانسیل کرانویل ۳-دنده 

کیلومتر شمار خ دنده  ۶- چر گرد ۵-پین شفت هرز 

کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل  -۸ ۷- بلبرینگ دیفرانسیل

۱۰-دنده هرزگرد ۹- واشر دنده هرزگرد

۱۲- دنده پلوس ۱۱- شفت دنده های هرزگرد

۱۳- واشر دنده پلوس

ــد.  گیرن ــرار مــی  ــور داخــل پوســته دیفرانســیل ق ــده هــای مذک خ دن ــه چــر ک ــرد مــی باشــد  ــده هرزگ خ دن ــوس و 2 عــدد چــر ــده پل خ دن دیفرانســیل شــامل 2 عــدد چــر

کرانویــل بــا پیــچ بــه پوســته دیفرانســیل بســته مــی شــود. شــفت هرزگردهــا بــه پوســته ثابــت شــده اســت و هنــگام دوران پوســته دیفرانســیل، شــفت نیــز دوران مــی 

خ دنــده هــای پلــوس و  خ دنــده هــای پلــوس باعــث دوران چــر ــا چــر کنــد و باعــث چرخــش هرزگردهــا مــی شــود، بنابرایــن چرخــش پوســته و درگیــری هرزگردهــا ب

خ هــا مــی شــود. گشــتاور بــه چــر انتقــال دور و 

عملکرد

کــه باعــث مــی 	  خ داخــل پیــچ خواهــد شــد  ج بیشــتر از چــر خ خــار هنــگام حرکــت خــودرو در دســت اندازهــا، جــاده هــای ناهمــوار و پیچهــا، مســافت طــی شــده چــر

گــردد. ج  خ داخــل بیشــتر شــود و سیســتم انتقــال قــدرت از حالــت تعــادل خــار خ بیــرون نســبت چــر شــود ســرعت چــر

خ هــا امــکان پذیــر باشــد و پایــداری خــودرو حفــظ شــده و در خــط انتقــال قــدرت 	  گــرد باعــث مــی شــود اختــالف ســرعت چــر خ دنــده هــای هــرز  مکانیــزم چــر

گــردد. باالنــس ایجــاد 

خ ها افزایش می یابد.	  گشتاور انتقالی به چر گیربکس شده و  کاهش دور خروجی از  کرانویل باعث  اختالف در قطر و تعداد دنده های پینیون و 

استانداردها

گشتاورهای مجاز جدول 

مقدار خالصی

)N.m( گشتاور مجاز عنوان
111-118 کرانویل پیچ های دنده 

)m.m( محدوده مجاز آیتم

۰/۰۲۵-۰/۱۵ خالصی بین پسته دیفرانسیل و هرزگردها
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20 - دیفرانسیل

۲- بلبرینگ دیفرانسیل کنس بیلرونی بلبرینگ دیفرانسیل  -۱

۴-پوسته دیفرانسیل کرانویل ۳-دنده 

کیلومتر شمار خ دنده  ۶- چر گرد ۵-پین شفت هرز 

کنس بیرونی بلبرینگ دیفرانسیل  -۸ ۷- بلبرینگ دیفرانسیل

۱۰-دنده هرزگرد ۹- واشر دنده هرزگرد

۱۲- دنده پلوس ۱۱- شفت دنده های هرزگرد

۱۳- واشر دنده پلوس

ــد.  گیرن ــرار مــی  ــور داخــل پوســته دیفرانســیل ق ــده هــای مذک خ دن ــه چــر ک ــرد مــی باشــد  ــده هرزگ خ دن ــوس و 2 عــدد چــر ــده پل خ دن دیفرانســیل شــامل 2 عــدد چــر

کرانویــل بــا پیــچ بــه پوســته دیفرانســیل بســته مــی شــود. شــفت هرزگردهــا بــه پوســته ثابــت شــده اســت و هنــگام دوران پوســته دیفرانســیل، شــفت نیــز دوران مــی 

خ دنــده هــای پلــوس و  خ دنــده هــای پلــوس باعــث دوران چــر ــا چــر کنــد و باعــث چرخــش هرزگردهــا مــی شــود، بنابرایــن چرخــش پوســته و درگیــری هرزگردهــا ب

خ هــا مــی شــود. گشــتاور بــه چــر انتقــال دور و 

عملکرد

کــه باعــث مــی 	  خ داخــل پیــچ خواهــد شــد  ج بیشــتر از چــر خ خــار هنــگام حرکــت خــودرو در دســت اندازهــا، جــاده هــای ناهمــوار و پیچهــا، مســافت طــی شــده چــر

گــردد. ج  خ داخــل بیشــتر شــود و سیســتم انتقــال قــدرت از حالــت تعــادل خــار خ بیــرون نســبت چــر شــود ســرعت چــر

خ هــا امــکان پذیــر باشــد و پایــداری خــودرو حفــظ شــده و در خــط انتقــال قــدرت 	  گــرد باعــث مــی شــود اختــالف ســرعت چــر خ دنــده هــای هــرز  مکانیــزم چــر

گــردد. باالنــس ایجــاد 

خ ها افزایش می یابد.	  گشتاور انتقالی به چر گیربکس شده و  کاهش دور خروجی از  کرانویل باعث  اختالف در قطر و تعداد دنده های پینیون و 

استانداردها

گشتاورهای مجاز جدول 

مقدار خالصی

)N.m( گشتاور مجاز عنوان
111-118 کرانویل پیچ های دنده 

)m.m( محدوده مجاز آیتم

۰/۰۲۵-۰/۱۵ خالصی بین پسته دیفرانسیل و هرزگردها
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20 - دیفرانسیل

سرویس و نگهداری

کرانویل

کردن باز 

هنگام بستن پیچ ها، رزوه ها را چسب مخصوص بزنید تا به خوبی سفت شوند.	 

  نکات ایمنی

کنید. ج  گیربکس خار کرده و از  1-دیفرانسیل را باز 

گیره رومیزی ببندید. 2-مجموعه دیفرانسیل را روی 

کنید. کرانویل را باز  3-پیچ های 

)111±118N.m :گشتاور پیچ(

بستن
کردن می باشد. کرانویل برعکس باز  نحوه بستن 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

868

20 - دیفرانسیل

عیب یابی

بررسی خالصی دنده های دیفرانسیل

نحوه بررسی

ج نمایید. گیربکس خار کنید و از  1- دیفرانسیل را باز 

کنید. 2- خالصی دنده پلوس )2( را با ساعت اندیکاتور )1( بررسی 

)0.025mm – 0.150mm :خالصی مجاز( 

کنید.	  گر خالصی دنده پلوس مطابق مقدار مجاز نیست، واشر دنده پلوس را تعویض و تنظیم  ا

پس از تعویض واشر دنده پلوس، مقدار خالصی را اندازه بگیرید و از صحیح بودن آن اطمینان یابید.	 

  نکات ایمنی
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20 - دیفرانسیل

سرویس و نگهداری

کرانویل

کردن باز 

هنگام بستن پیچ ها، رزوه ها را چسب مخصوص بزنید تا به خوبی سفت شوند.	 

  نکات ایمنی

کنید. ج  گیربکس خار کرده و از  1-دیفرانسیل را باز 

گیره رومیزی ببندید. 2-مجموعه دیفرانسیل را روی 

کنید. کرانویل را باز  3-پیچ های 

)111±118N.m :گشتاور پیچ(

بستن
کردن می باشد. کرانویل برعکس باز  نحوه بستن 
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20 - دیفرانسیل

عیب یابی

بررسی خالصی دنده های دیفرانسیل

نحوه بررسی

ج نمایید. گیربکس خار کنید و از  1- دیفرانسیل را باز 

کنید. 2- خالصی دنده پلوس )2( را با ساعت اندیکاتور )1( بررسی 

)0.025mm – 0.150mm :خالصی مجاز( 

کنید.	  گر خالصی دنده پلوس مطابق مقدار مجاز نیست، واشر دنده پلوس را تعویض و تنظیم  ا

پس از تعویض واشر دنده پلوس، مقدار خالصی را اندازه بگیرید و از صحیح بودن آن اطمینان یابید.	 

  نکات ایمنی
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20 - دیفرانسیل

دنده های هرزگرد

کردن باز 

کنید. ج  گیربکس خار کرده و از  1- دیفرانسیل را باز 

کردن دنده های هرزگرد. 2- باز 

کنید. ج  توسط سنبه )1( پین شفت دنده هرگزرد )2( را خار  .a

شفت دنده های هرزگرد)۱( و دنده های دیفرانسیل)۳( را از پوسته دیفرانسیل   .b

کنید. ج  خار

بستن

کردن است. نحوه جا زدن دنده های هرگزرد برعکس باز 

کنید.	  هنگام نصب دنده های هرزگرد، خالصی دنده های دو سمت را همانند همدیگر تنظیم 

پس از قرار دادن دنده ها در پوسته دیفرانسیل و جا زدن پین شفت هرزگرد، از عملکرد دنده های هرزگرد و پلوس اطمینان یابید.	 

  نکات ایمنی
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20 - دیفرانسیل

بلبرینگ دیفرانسیل

کردن باز 

کنید. 1- دیفرانسیل را باز 

کردن بلبرینگ دیفرانسیل 2- جدا 

کنید. الف( با استفاده از پرس هیدرولیک )1(، بلبرینگ )2( را از دیفرانسیل جدا 

کردن نصب 

1- نصب بلبرینگ دیفرانسیل

الف( بلبرینگ)۱( را با اعمال نیروی پرس روی شفت دیفرانسیل جا بزنید.
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20 - دیفرانسیل

دنده های هرزگرد

کردن باز 

کنید. ج  گیربکس خار کرده و از  1- دیفرانسیل را باز 

کردن دنده های هرزگرد. 2- باز 

کنید. ج  توسط سنبه )1( پین شفت دنده هرگزرد )2( را خار  .a

شفت دنده های هرزگرد)۱( و دنده های دیفرانسیل)۳( را از پوسته دیفرانسیل   .b

کنید. ج  خار

بستن

کردن است. نحوه جا زدن دنده های هرگزرد برعکس باز 

کنید.	  هنگام نصب دنده های هرزگرد، خالصی دنده های دو سمت را همانند همدیگر تنظیم 

پس از قرار دادن دنده ها در پوسته دیفرانسیل و جا زدن پین شفت هرزگرد، از عملکرد دنده های هرزگرد و پلوس اطمینان یابید.	 

  نکات ایمنی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

870

20 - دیفرانسیل

بلبرینگ دیفرانسیل

کردن باز 

کنید. 1- دیفرانسیل را باز 

کردن بلبرینگ دیفرانسیل 2- جدا 

کنید. الف( با استفاده از پرس هیدرولیک )1(، بلبرینگ )2( را از دیفرانسیل جدا 

کردن نصب 

1- نصب بلبرینگ دیفرانسیل

الف( بلبرینگ)۱( را با اعمال نیروی پرس روی شفت دیفرانسیل جا بزنید.
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کسل 21 - جلو بندی وا

ست فهر

ــنایی...... .........................87۵ آش
۸۷۵......................... معرفــی 
۸۷۷.................... اســتانداردها 
۸۷۸............................ ابــزار 
88۰.......................... یابــی  عیــب 
ایــرادات..................۸۸۰ جــدول 
 ســرویس و نگهــداری.................88۱
خ جلــو )سگدســت(.....۸۸۱ محــور چــر
کــردن........................۸۸۱ بــاز 
کردن.....................۸۸۴ دمونتاژ 
بازدید و بررسی....................۸۸۵
کــردن......................۸۸۵ مونتــاژ 
بســتن ............................۸۸۵
خ جلــو .................۸۸۶ توپــی چــر
کــردن........................۸۸۷ بــاز 
بســتن ............................۸۸۸
رام جلــو.........................۸۸۹
کــردن.........................۸۸۹ بــاز 
۸۹۱ بســتن............................ 
خ عقــب.........۸۹۲ بلبرینــگ توپی چر
بررســی روی خودرو................۸۹۲
کــردن.........................۸۹۳ بــاز 
بســتن............................ ۸۹۳
خ عقــب................۸۹۴ محــور چــر
کــردن.........................۸۹۴ ــاز  ب
بســتن............................ ۸۹۵
کســل عقــب............۸۹۶ مجموعه ا
کــردن........................۸۹۶ بــاز 
بســتن............................ ۸۹۷

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

872

20 - دیفرانسیل

بررسی اجزاء دیفرانسیل

کنید. کلیه قطعات دیفرانیسل را تمیز   -1

کنید: 2- ساییدگی قطعات زیر را بررسی 

کرانویل - دنده 

- واشر دنده های هرزگرد

- دنده های پلوس

- دنده های هرزگرد

- شفت دنده های هرزگرد

- واشر دنده های پلوس
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کسل 21 - جلو بندی وا

ست فهر

ــنایی...... .........................87۵ آش
۸۷۵......................... معرفــی 
۸۷۷.................... اســتانداردها 
۸۷۸............................ ابــزار 
88۰.......................... یابــی  عیــب 
ایــرادات..................۸۸۰ جــدول 
 ســرویس و نگهــداری.................88۱
خ جلــو )سگدســت(.....۸۸۱ محــور چــر
کــردن........................۸۸۱ بــاز 
کردن.....................۸۸۴ دمونتاژ 
بازدید و بررسی....................۸۸۵
کــردن......................۸۸۵ مونتــاژ 
بســتن ............................۸۸۵
خ جلــو .................۸۸۶ توپــی چــر
کــردن........................۸۸۷ بــاز 
بســتن ............................۸۸۸
رام جلــو.........................۸۸۹
کــردن.........................۸۸۹ بــاز 
۸۹۱ بســتن............................ 
خ عقــب.........۸۹۲ بلبرینــگ توپی چر
بررســی روی خودرو................۸۹۲
کــردن.........................۸۹۳ بــاز 
بســتن............................ ۸۹۳
خ عقــب................۸۹۴ محــور چــر
کــردن.........................۸۹۴ ــاز  ب
بســتن............................ ۸۹۵
کســل عقــب............۸۹۶ مجموعه ا
کــردن........................۸۹۶ بــاز 
بســتن............................ ۸۹۷
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20 - دیفرانسیل

بررسی اجزاء دیفرانسیل

کنید. کلیه قطعات دیفرانیسل را تمیز   -1

کنید: 2- ساییدگی قطعات زیر را بررسی 

کرانویل - دنده 

- واشر دنده های هرزگرد

- دنده های پلوس

- دنده های هرزگرد

- شفت دنده های هرزگرد

- واشر دنده های پلوس
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کسل 21 - جلو بندی وا

۲-سیبک طبق جلو چپ خ جلو )سگدست( ۱- محور چر

۴-بوش الستیکی طبق ۳-طبق جلو چپ

۶-رام جلو ۵- بوش الستیکی طبق

۸- طبق جلو راست ۷-سیبک طبق جلو راست

آشنایی

معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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87۵

کسل 21 - جلو بندی وا

۲-سیبک طبق جلو چپ خ جلو )سگدست( ۱- محور چر

۴-بوش الستیکی طبق ۳-طبق جلو چپ

۶-رام جلو ۵- بوش الستیکی طبق

۸- طبق جلو راست ۷-سیبک طبق جلو راست

آشنایی

معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کسل 21 - جلو بندی وا

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

110±10 خ  گشتاور پیچ چر

330±20 مهره سر پلوس

9±1.5 خ پیچ سنسور سرعت چر

35±3 مهره اتصال سیبک میل فرمان به سگدست

100±10 مهره اتصال سیبک طبق به سگدست

180±18 کمک فنر به سگدست پیچ اتصال 

180±18 کمک فنر جلو به سگدست مهره اتصال 

20±3 پیچ اتصال میل تعادل به رام جلو

120±10 پیچ اتصال بین رام جلو و جعبه فرمان

180±18 پیچ اتصال رام جلو به بدنه

180±8 پیچ اتصال قسمت باالیی و پایینی دسته موتور عقب

80±8 مهره اتصال قسمت باالیی و پایینی دسته موتور عقب

105±10 پیچ اتصال دسته موتور عقب به رام جلو

9±1.5 خ عقب پیچ سنسور سرعت چر

160±60 خ کمک فنر عقب به محور چر پیچ اتصال 

60±5 کسل خ عقب به ا مهره اتصال توپی چر

135±13 کسل عقب به بدنه پیچ اتصال ا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کسل 21 - جلو بندی وا

کسل عقب ا

خ عقب ۲-بلبرینگ چر خ عقب راست ۱- دیسک چر

خ عقب راست ۴-محور چر ۳-کاسه ترمز عقب راست

خ عقب  چپ ۶-محور چر کسل عقب ۵- ا

خ عقب چپ ۸- بلبرینگ چر ۷-کاسه ترمز عقب چپ

کسل عقب 10- پایه نگهدارنده بازویی چپ ا خ عقب چپ 9- دیسک چر

کسل عقب 11- پایه نگهدارنده بازویی راست ا

کسل عقب تحمل نیروی وارده  کسل قرار می گیرد. وظیفه ا خ های عقب در دو سمت ا کسل عقب از طریق سیستم تعلیق به اتاق )بدنه( متصل می شود و چر ا
خ ها و اتاق در همه جهات می باشد. از طرف چر
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کسل 21 - جلو بندی وا

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

110±10 خ  گشتاور پیچ چر

330±20 مهره سر پلوس

9±1.5 خ پیچ سنسور سرعت چر

35±3 مهره اتصال سیبک میل فرمان به سگدست

100±10 مهره اتصال سیبک طبق به سگدست

180±18 کمک فنر به سگدست پیچ اتصال 

180±18 کمک فنر جلو به سگدست مهره اتصال 

20±3 پیچ اتصال میل تعادل به رام جلو

120±10 پیچ اتصال بین رام جلو و جعبه فرمان

180±18 پیچ اتصال رام جلو به بدنه

180±8 پیچ اتصال قسمت باالیی و پایینی دسته موتور عقب

80±8 مهره اتصال قسمت باالیی و پایینی دسته موتور عقب

105±10 پیچ اتصال دسته موتور عقب به رام جلو

9±1.5 خ عقب پیچ سنسور سرعت چر

160±60 خ کمک فنر عقب به محور چر پیچ اتصال 

60±5 کسل خ عقب به ا مهره اتصال توپی چر

135±13 کسل عقب به بدنه پیچ اتصال ا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

876

کسل 21 - جلو بندی وا

کسل عقب ا

خ عقب ۲-بلبرینگ چر خ عقب راست ۱- دیسک چر

خ عقب راست ۴-محور چر ۳-کاسه ترمز عقب راست

خ عقب  چپ ۶-محور چر کسل عقب ۵- ا

خ عقب چپ ۸- بلبرینگ چر ۷-کاسه ترمز عقب چپ

کسل عقب 10- پایه نگهدارنده بازویی چپ ا خ عقب چپ 9- دیسک چر

کسل عقب 11- پایه نگهدارنده بازویی راست ا

کسل عقب تحمل نیروی وارده  کسل قرار می گیرد. وظیفه ا خ های عقب در دو سمت ا کسل عقب از طریق سیستم تعلیق به اتاق )بدنه( متصل می شود و چر ا
خ ها و اتاق در همه جهات می باشد. از طرف چر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

879
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ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

22 - AXLE

22–7

22

General Tools

Dial Indicator and Magnetic Holder

Transmission Carrier

Hydraulic Press

Bearing Remover

Engine Equalizer
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پرس هیدرولیک

ساعت اندیکاتور و پایه مغناطیسی

گیربکس پایه متحرک نگهدارنده 

کردن بلبرینگ ج  ابزار خار

نگهدارنده موتور
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جدول تلرانس مجاز قطعات

)mm( خالصی توضیحات

0.032-0.057 خ جلو خالصی بلبرینگ توپی چر

0.02 خ جلو تابیدگی بلبرینگ توپی چر

0.035-0.055 خ عقب  خالصی بلبرینگ توپی چر

0.05 خ عقب تابیدگی بلبرینگ توپی چر

ابزار
ابزار مخصوص

Chery Automobile Co., Ltd.

22 - AXLE

22–6

22

Clearance Specifications

Tools

Special Tool

Description Specified Condition (mm)

Front Hub Bearing Looseness 0.032 - 0.057

Front Hub Bearing Runout 0.02

Rear Hub Bearing Looseness 0.035 - 0.055

Rear Hub Bearing Runout 0.05

Ball Pin Separator

RCH0000024

کننده سیبک ج  خار
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جدول تلرانس مجاز قطعات
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کننده سیبک ج  خار
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خ جلو )سگدست( محور چر
کردن باز 

تذکر:

خ جلو سمت چپ و راست یکسان می باشد.	  نحوه باز و بست سگدست چر

خ جلو چپ توضیح داده می شود.	  در ادامه نحوه باز و بست سگدست چر

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

گرفتن خودرو روی جک، از قفل شدن ضامن جک مطمئن شوید.	  هنگام قرار 

خ نیستید.	  مجاز به جوشکاری و یا تعمیر قطعات سیستم تعلیق و چر

کنید.	  که زنگ زده اند را برای ایمنی بیشتر تعویض  هنگام باز و بست و تعمیرات سیستم تعلیق، مهره های قفل شونده و مهره هایی 

هشدار

کنید. خ جلو چپ را باز  1-چر

کردن مهره سرپلوس 2-باز 

کنید. الف(با قلم و چکش پخ مهره پلوس را جدا 

خ، مهــره پلــوس  ب( پــس از فشــردن پــدال ترمــز و درگیــر شــدن لنــت هــا بــا دیســک چــر

کنیــد. را بــاز 

)320±20N.m :گشتاور مهره(

کند.	  کنید، در غیر اینصورت به رزوه های سرپلوس آسیب وارد می  کامل بلند  پخ مهره پلوس را بطور 

  نکات ایمنی

سرویس و نگهداری
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جدول ایرادات
توجه:

کنید. کنید. علت های ایراد را به ترتیب بررسی  کردن علت ایراد از جدول زیر استفاده  برای پیدا 

کنید و در صورت لزوم، تنظیمات الزم را انجام دهید. قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض 

علت ایراد ایراد

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

کشد خودرو به یک سمت می 
خ های جلو تنظیم نبودن زوایای چر

خ های عقب تنظیم نبودن زوایای چر

خ جلو )لقی یا صدمه دیدن( بلبرینگ چر

قطعات تعلیق )ساییدگی(

جعبه فرمان )عدم تنظیم یا صدمه دیدن(

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

خ جلو تاب یا لرزش دارد چر

خ )باالنس نبودن( چر

کمک فنر )گیرپاژ یا صدمه دیدن(

خ های جلو تنظیم نبودن زوایای چر

معیوب شدن بوش و سیبک طبق

خ جلو )لقی یا ساییدگی( بلبرینگ چر

جعبه فرمان )تنظیم نبودن یا صدمه دیدن(

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

خ عقب تاب یا لرزش دارد چر
خ )باالنس نبودن( چر

کمک فنر )گیرپاژ یا صدمه دیدن(

خ عقب )لقی یا ساییدگی( بلبرینگ چر

خ های عقب تنظیم نبودن زوایای چر

عیب یابی
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خ جلو )سگدست( محور چر
کردن باز 

تذکر:

خ جلو سمت چپ و راست یکسان می باشد.	  نحوه باز و بست سگدست چر

خ جلو چپ توضیح داده می شود.	  در ادامه نحوه باز و بست سگدست چر

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

گرفتن خودرو روی جک، از قفل شدن ضامن جک مطمئن شوید.	  هنگام قرار 

خ نیستید.	  مجاز به جوشکاری و یا تعمیر قطعات سیستم تعلیق و چر

کنید.	  که زنگ زده اند را برای ایمنی بیشتر تعویض  هنگام باز و بست و تعمیرات سیستم تعلیق، مهره های قفل شونده و مهره هایی 

هشدار

کنید. خ جلو چپ را باز  1-چر

کردن مهره سرپلوس 2-باز 

کنید. الف(با قلم و چکش پخ مهره پلوس را جدا 

خ، مهــره پلــوس  ب( پــس از فشــردن پــدال ترمــز و درگیــر شــدن لنــت هــا بــا دیســک چــر

کنیــد. را بــاز 

)320±20N.m :گشتاور مهره(

کند.	  کنید، در غیر اینصورت به رزوه های سرپلوس آسیب وارد می  کامل بلند  پخ مهره پلوس را بطور 

  نکات ایمنی

سرویس و نگهداری
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جدول ایرادات
توجه:

کنید. کنید. علت های ایراد را به ترتیب بررسی  کردن علت ایراد از جدول زیر استفاده  برای پیدا 

کنید و در صورت لزوم، تنظیمات الزم را انجام دهید. قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض 

علت ایراد ایراد

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

کشد خودرو به یک سمت می 
خ های جلو تنظیم نبودن زوایای چر

خ های عقب تنظیم نبودن زوایای چر

خ جلو )لقی یا صدمه دیدن( بلبرینگ چر

قطعات تعلیق )ساییدگی(

جعبه فرمان )عدم تنظیم یا صدمه دیدن(

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

خ جلو تاب یا لرزش دارد چر

خ )باالنس نبودن( چر

کمک فنر )گیرپاژ یا صدمه دیدن(

خ های جلو تنظیم نبودن زوایای چر

معیوب شدن بوش و سیبک طبق

خ جلو )لقی یا ساییدگی( بلبرینگ چر

جعبه فرمان )تنظیم نبودن یا صدمه دیدن(

تایر )سایش یا تنظیم نبودن باد(

خ عقب تاب یا لرزش دارد چر
خ )باالنس نبودن( چر

کمک فنر )گیرپاژ یا صدمه دیدن(

خ عقب )لقی یا ساییدگی( بلبرینگ چر

خ های عقب تنظیم نبودن زوایای چر

عیب یابی
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ج 	  کــردن دیلــم ســیبک را خــار ج شــدن ســیبک طبــق از سگدســت دشــوار مــی باشــد، بنابرایــن بــا ضربــات چکــش و تــکان دادن سگدســت و اهــرم  خــار

نمایید.

توجه

کنید. )فلش( خ )سگدست( را باز  ث( مهره اتصال سیبک طبق به محور چر

)100±10N.m:گشتاور مهره سیبک( 

کنید.  کمک فنر جلو به سگدست )فلش( را باز  ج( 2 عدد پیچ و مهره اتصال 

)180±18N.m :گشتاور پیچ و مهر(

کنید. چ( پلوس سمت چپ را از داخل سگدست آزاد 

ــرده و توســط آچــار بوکــس )1(  ک کــردن ســیبک )1( را نصــب  ــزا رمخصــوص جــدا  ت( اب

ج شــود. ــا ســیبک میــل فرمــان از سگدســت خــار کنیــد ت پیــچ ابــزار را ســفت 
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کنید. 3-کالیپر ترمز را باز 

کشیده نشود.	  کالیپر ترمز، آن را در جای مناسبی قرار دهید. مراقب باشید شیلنگ ترمز بیش از حد  پس از بازکردن 

توجه

کنید. خ جلو را باز  4-دیسک چر

خ جلو )سگدست( کردن محور چر 5-با 

کنیــد.  خ )1( بــه سگدســت را بــاز  گردگیــر دیســگ چــر الــف( 3 عــدد پیــچ اتصــال ســینی 

)فلــش(

کــرده و سنســور را بــه  خ جلــو بــه سگدســت را بــاز  ب(پیــچ اتصــال سنســور ســرعت چــر

ــد. کنی ج  ــار ــت خ دق

)9±1.5N.m:گشتاور پیچ(

کنید. پ( مهره اتصال سیبک میل فرمان به سگدست )فلش( را باز 

)35±3N.m :گشتاور مهره سیبک( 
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توجه

کنید. )فلش( خ )سگدست( را باز  ث( مهره اتصال سیبک طبق به محور چر

)100±10N.m:گشتاور مهره سیبک( 

کنید.  کمک فنر جلو به سگدست )فلش( را باز  ج( 2 عدد پیچ و مهره اتصال 

)180±18N.m :گشتاور پیچ و مهر(

کنید. چ( پلوس سمت چپ را از داخل سگدست آزاد 

ــرده و توســط آچــار بوکــس )1(  ک کــردن ســیبک )1( را نصــب  ــزا رمخصــوص جــدا  ت( اب

ج شــود. ــا ســیبک میــل فرمــان از سگدســت خــار کنیــد ت پیــچ ابــزار را ســفت 
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کنید. 3-کالیپر ترمز را باز 

کشیده نشود.	  کالیپر ترمز، آن را در جای مناسبی قرار دهید. مراقب باشید شیلنگ ترمز بیش از حد  پس از بازکردن 

توجه

کنید. خ جلو را باز  4-دیسک چر

خ جلو )سگدست( کردن محور چر 5-با 

کنیــد.  خ )1( بــه سگدســت را بــاز  گردگیــر دیســگ چــر الــف( 3 عــدد پیــچ اتصــال ســینی 

)فلــش(

کــرده و سنســور را بــه  خ جلــو بــه سگدســت را بــاز  ب(پیــچ اتصــال سنســور ســرعت چــر

ــد. کنی ج  ــار ــت خ دق

)9±1.5N.m:گشتاور پیچ(

کنید. پ( مهره اتصال سیبک میل فرمان به سگدست )فلش( را باز 

)35±3N.m :گشتاور مهره سیبک( 
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کرده و در جای مناسبی قرار دهید. ج  خ را به دقت خار ث( بلبرینگ چر

بازدید و بررسی

گردگیر دیسک خ و سینی  کردن محور چر 1-بازدید 

کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  الف(سگدست را از نظر ساییدگی، دفرمه شدن و ضربه بررسی 

کنید. خ را از لحاظ پوسیدگی، ترک، دفرمگی و معیوب شدن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض  گردگیر دیسک چر ب(سینی 

کردن مونتاژ 

کردن برعکس مراحل دمونتاژ می باشد. نحوه مونتاژ 

بستن

کردن  است. خ برعکس باز  نحوه بستن محور چر

گیرد.	  خ قرار  خ، دهانه خار باید روبروی سنسور سرعت چر هنگام جا زدن خار نگهدارنده توپی چر

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

کنید.	  خ ها را طبق استاندارد تنظیم  خ )سگدست( زوایای چر پس از اتمام نصب محور چر

توجه

توجه
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کردن دمونتاژ 

خ )سگدست(  کردن توپی و بلبرینگ از محور چر 1-باز 

کنید. کن جدا  الف(خار نگهدارنده بلبرینگ توپی )فلش( را بوسیله خار باز 

کــرده و روی پــرس قــرار دهیــد  کننــده بلبرینــگ نصــب  ج  ب( سگدســت را روی ابــزار خــار

ــا اســتفاده از رابــط مخصــوص و اعمــال نیــروی پــرس هیدرولیــک و توپــی را از  ســپس ب

کنیــد. ج  سگدســت خــار

کرده و در جای مناسب قرار دهید. ج  خ را به دقت خار پ( توپی چر

خ را از آن  ت( مجــددا سگدســت را روی پــرس قــرار داده و بــا فشــار پــرس، بلبرینــگ چــر

کنیــد. ج  خــار
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کرده و در جای مناسبی قرار دهید. ج  خ را به دقت خار ث( بلبرینگ چر

بازدید و بررسی

گردگیر دیسک خ و سینی  کردن محور چر 1-بازدید 

کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  الف(سگدست را از نظر ساییدگی، دفرمه شدن و ضربه بررسی 

کنید. خ را از لحاظ پوسیدگی، ترک، دفرمگی و معیوب شدن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض  گردگیر دیسک چر ب(سینی 

کردن مونتاژ 

کردن برعکس مراحل دمونتاژ می باشد. نحوه مونتاژ 

بستن

کردن  است. خ برعکس باز  نحوه بستن محور چر

گیرد.	  خ قرار  خ، دهانه خار باید روبروی سنسور سرعت چر هنگام جا زدن خار نگهدارنده توپی چر

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

کنید.	  خ ها را طبق استاندارد تنظیم  خ )سگدست( زوایای چر پس از اتمام نصب محور چر

توجه

توجه
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کردن دمونتاژ 

خ )سگدست(  کردن توپی و بلبرینگ از محور چر 1-باز 

کنید. کن جدا  الف(خار نگهدارنده بلبرینگ توپی )فلش( را بوسیله خار باز 

کــرده و روی پــرس قــرار دهیــد  کننــده بلبرینــگ نصــب  ج  ب( سگدســت را روی ابــزار خــار

ــا اســتفاده از رابــط مخصــوص و اعمــال نیــروی پــرس هیدرولیــک و توپــی را از  ســپس ب

کنیــد. ج  سگدســت خــار

کرده و در جای مناسب قرار دهید. ج  خ را به دقت خار پ( توپی چر

خ را از آن  ت( مجــددا سگدســت را روی پــرس قــرار داده و بــا فشــار پــرس، بلبرینــگ چــر

کنیــد. ج  خــار
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کردن باز 

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

کنید.	  گیری خودرو روی جک، قفل ضامن جک را فعال  هنگام قرار 

کنید.	  خ نظیر بلبرینگ و قطعات راهنما خودداری  از جوشکاری یا تعمیر قطعات سیستم تعلیق و چر

کنید.	  هنگام باز و بست اجزاء سیستم تعلیق، مهره های قفل شونده و زنگ زده را برای ایمنی بیشتر تعویض 

هشدار

تذکر:

خ جلو سمت چپ و راست یکسان می باشد. نحوه باز و بست توپی چر

خ جلو چپ توضیح داده می شود. در ادامه نحوه باز و بست توپی چر

کنید. خ جلو را باز  1-چر

کنید. 2-مهره پلوس را باز 

کنید. 3-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ را باز  4-دیسک چر

کنید. 5-سیبک فرمان چراخ جلو چپ را باز 

خ جلو کردن توپی چر 6-باز 

کنید. کن جدا  الف(خار نگهدارنده بلبرینگ توپی )فلش( را بوسیله خار باز 

کــرده و روی پــرس  کننــده بلبرینــگ نصــب  ج  ب(سگدســت را روی ابــزار مخصــوص خــار

ج  قــرار دهیــد. بــا اســتفاده از رابــط و اعمــال نیــروی پــرس، توپــی را از سگدســت خــار

کنیــد.
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خ جلو توپی چر
بازدید روی خودرو

کنید. خ جلو را باز  1-چر
کنید. 2-کالیپر ترمز جلو را باز 

کنید. خ جلو را باز  3-دیسک چر
خ جلو 4-بررسی خالصی بلبرینگ چر

الف( با استفاده از ساعت اندیکاتور خالصی توپی را اندازه بگیرید. 

کثر مقدار خالصی:           0.057 ~ 0.03.2( )حدا

از نصب بودن عمود ساعت اندیکاتور نسبت به سطح توپی مطمئن شوید.	 

  توجه

خ جلو 5-بررسی تاب توپی چر

الف( تاب داشتن توپی را بوسیله ساعت اندیکاتور بررسی نمایید.

)0.02mm :کثر مقدار تاب )حدا

کنید. گر مقدار تابیدگی توپی بیشتر از حد مجاز است، توپی را تعویض  ا

خ را نصب نمایید. 6-دیسک چر

7-کالیپر ترمز را ببندید.

کنید. خ جلو را نصب  8-چر

mm
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کردن باز 

گوار پیشگیری شود.	  کنید تا از بروز حوادث نا از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

کنید.	  گیری خودرو روی جک، قفل ضامن جک را فعال  هنگام قرار 

کنید.	  خ نظیر بلبرینگ و قطعات راهنما خودداری  از جوشکاری یا تعمیر قطعات سیستم تعلیق و چر

کنید.	  هنگام باز و بست اجزاء سیستم تعلیق، مهره های قفل شونده و زنگ زده را برای ایمنی بیشتر تعویض 

هشدار

تذکر:

خ جلو سمت چپ و راست یکسان می باشد. نحوه باز و بست توپی چر

خ جلو چپ توضیح داده می شود. در ادامه نحوه باز و بست توپی چر

کنید. خ جلو را باز  1-چر

کنید. 2-مهره پلوس را باز 

کنید. 3-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ را باز  4-دیسک چر

کنید. 5-سیبک فرمان چراخ جلو چپ را باز 

خ جلو کردن توپی چر 6-باز 

کنید. کن جدا  الف(خار نگهدارنده بلبرینگ توپی )فلش( را بوسیله خار باز 

کــرده و روی پــرس  کننــده بلبرینــگ نصــب  ج  ب(سگدســت را روی ابــزار مخصــوص خــار

ج  قــرار دهیــد. بــا اســتفاده از رابــط و اعمــال نیــروی پــرس، توپــی را از سگدســت خــار

کنیــد.
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خ جلو توپی چر
بازدید روی خودرو

کنید. خ جلو را باز  1-چر
کنید. 2-کالیپر ترمز جلو را باز 

کنید. خ جلو را باز  3-دیسک چر
خ جلو 4-بررسی خالصی بلبرینگ چر

الف( با استفاده از ساعت اندیکاتور خالصی توپی را اندازه بگیرید. 

کثر مقدار خالصی:           0.057 ~ 0.03.2( )حدا

از نصب بودن عمود ساعت اندیکاتور نسبت به سطح توپی مطمئن شوید.	 

  توجه

خ جلو 5-بررسی تاب توپی چر

الف( تاب داشتن توپی را بوسیله ساعت اندیکاتور بررسی نمایید.

)0.02mm :کثر مقدار تاب )حدا

کنید. گر مقدار تابیدگی توپی بیشتر از حد مجاز است، توپی را تعویض  ا

خ را نصب نمایید. 6-دیسک چر

7-کالیپر ترمز را ببندید.

کنید. خ جلو را نصب  8-چر

mm
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کردن باز 

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

کنید. خ جلو را باز  1-چر
کنید. 2-مجموعه طبق جلو را باز 

کنید گیرهای جلو را باز  3-شل 
کنید. 4-کاتالیست را باز 

کردن رام جلو 5-باز 

کنید. گیربکس و موتور را ثابت  الف( با استفاده از ابزار نگهدارنده موتور، 

کنید. خ )فلش( را از روی رام آزاد  ب( سیم سنسور سرعت چر

کنید.  پ( 4 عدد پیچ اتصال میل تعادل به رام )فلش( را باز 

)20±3N.m : گشتاور پیچ(

رام جلو
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کرده و در جای مناسبی قرار دهید. ج  پ( توپی را به دقت خار

ج  خ را خــار ت( سگدســت را مجــددا روی پــرس قــرار دهیــد و بــا فشــار پــرس، بلبرینــگ چــر

. کنید

کــرده و در جــای مناســبی قــرار دهید. ج  د( بلبرینــگ را بــه دقــت خــار

بستن 
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گیرد.	  خ قرار  هنگام جا زدن خار نگهدارنده توپی، دهانه خار باید روبروی سنسور سرعت چر

کنید.	  گشتاورتوصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ مطمئن شوید.	  پس از نصب، از دوران نرم و یکنواخت توپی و بلبرینگ چر

توجه
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کردن باز 

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

کنید. خ جلو را باز  1-چر
کنید. 2-مجموعه طبق جلو را باز 

کنید گیرهای جلو را باز  3-شل 
کنید. 4-کاتالیست را باز 

کردن رام جلو 5-باز 

کنید. گیربکس و موتور را ثابت  الف( با استفاده از ابزار نگهدارنده موتور، 

کنید. خ )فلش( را از روی رام آزاد  ب( سیم سنسور سرعت چر

کنید.  پ( 4 عدد پیچ اتصال میل تعادل به رام )فلش( را باز 

)20±3N.m : گشتاور پیچ(

رام جلو
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کرده و در جای مناسبی قرار دهید. ج  پ( توپی را به دقت خار

ج  خ را خــار ت( سگدســت را مجــددا روی پــرس قــرار دهیــد و بــا فشــار پــرس، بلبرینــگ چــر

. کنید

کــرده و در جــای مناســبی قــرار دهید. ج  د( بلبرینــگ را بــه دقــت خــار

بستن 
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گیرد.	  خ قرار  هنگام جا زدن خار نگهدارنده توپی، دهانه خار باید روبروی سنسور سرعت چر

کنید.	  گشتاورتوصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ مطمئن شوید.	  پس از نصب، از دوران نرم و یکنواخت توپی و بلبرینگ چر

توجه
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کنید. خ( 2 عدد پیچ اتصال جعبه فرمان به رام )فلش( را باز 

کنیــد و رام را بــه دقــت  ــاز  ــور عقــب بــه رام )فلــش( را ب د(پیــچ اتصــال پایــه دســته موت
ــد.  پاییــن بیاوری

)105±10N.m : گشتاور پیچ(

بستن 
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ را تنظیم نمایید.	  کنید و در صورت نیاز طبق مقادیر استاندارد، زاویه های چر خ را بررسی  پس از نصب رام، زوایای چر

  نکات ایمنی
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کنید. ت( 2 عدد پیچ اتصال جعبه فرمان به رام )فلش( را باز 

)120±10N.m : گشتاور پیچ(

کنیــد. پیــچ  ج(پیــچ اتصــال قســمت باالیــی رام بــه ســمت چــپ شاســی )فلــش( را بــاز 

کنیــد.  ســمت راســت اتصــال رام بــه شاســی را نیــز بــاز 

)180±18N.m : گشتاور پیچ(

کنید. چ( 2عدد پیچ اتصال قسمت عقبی رام به اتاق )فلش( را باز 

)180±18N.m : گشتاور پیچ(

کنید. ه( پیچ و مهره دسته موتور عقب )فلش( را باز 

)80±8N.m : گشتاور پیچ  )گشتاور 
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کنید. خ( 2 عدد پیچ اتصال جعبه فرمان به رام )فلش( را باز 

کنیــد و رام را بــه دقــت  ــاز  ــور عقــب بــه رام )فلــش( را ب د(پیــچ اتصــال پایــه دســته موت
ــد.  پاییــن بیاوری

)105±10N.m : گشتاور پیچ(

بستن 
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

کنید.	  گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ را تنظیم نمایید.	  کنید و در صورت نیاز طبق مقادیر استاندارد، زاویه های چر خ را بررسی  پس از نصب رام، زوایای چر

  نکات ایمنی
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کنید. ت( 2 عدد پیچ اتصال جعبه فرمان به رام )فلش( را باز 

)120±10N.m : گشتاور پیچ(

کنیــد. پیــچ  ج(پیــچ اتصــال قســمت باالیــی رام بــه ســمت چــپ شاســی )فلــش( را بــاز 

کنیــد.  ســمت راســت اتصــال رام بــه شاســی را نیــز بــاز 

)180±18N.m : گشتاور پیچ(

کنید. چ( 2عدد پیچ اتصال قسمت عقبی رام به اتاق )فلش( را باز 

)180±18N.m : گشتاور پیچ(

کنید. ه( پیچ و مهره دسته موتور عقب )فلش( را باز 

)80±8N.m : گشتاور پیچ  )گشتاور 
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کنید.  خ عقب را باز  ب( مهره توپی چر

)315±15N.m : گشتاور مهره(

کنید. ج  کسل خار کمی تکان دهید و آن را از شفت ا پ( توپی را 

کنید.	  گشتاور استاندارد و  توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ عقب، از چرخش نرم و راحت آن مطمئن شوید.	  پس از نصب توپی چر

توجه

کردن باز 
تذکر:

خ عقب سمت چپ و راست یکسان است. نحوه باز و بست توپی چر

کنید. خ عقب را باز  1-چر

کنید. 2-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ را باز  3-دیسک چر

خ عقب کردن توپی چر 4-باز 

کنید. )فلش( گوشتی تخت جدا  خ عقب را بوسیله پیچ  الف(درپوش بلبرینگ چر

بستن 
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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خ عقب بلبرینگ توپی چر
بررسی روی خودرو

کنید. خ عقب را باز  1-چر
کنید. 2-کالیپر ترمز عقب را باز 

کنید. خ را باز  3-دیسک چر
خ عقب 4-بررسی خالصی بلبرینگ چر

کنیــد. ســوزن ســاعت در مرکــز  الــف( بوســیله ســاعت اندیکاتــور خالصــی توپــی را بررســی 

خ قــرار بگیــرد.  محیــط توپــی چــر

)0.035-0.055mm :کثر خالصی بلبرینگ توپی چرخ )حدا

کنید. گر خالصی بلبرینگ توپی از مقدار مجاز بیشتر است، بلبرینگ را تعویض  ا

خ عقب 5-بررسی تاب توپی چر

الف( بوسیله ساعت تاب توپی را بررسی نمایید. 

0.05mm :خ کثر تاب توپی چر حدا

از نصب بودن عمود ساعت اندیکاتور نسبت به سطح توپی مطمئن شوید.	 

از نصب بودن عمود ساعت اندیکاتور نسبت به سطح توپی مطمئن شوید.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. گر تاب توپی بیشتر از حد مجاز است، توپی را تعویض  ا

خ را ببندید 6-دیسک چر

کنید. 7-کالیپر ترمز را نصب 

خ عقب را ببندید. 8-چر
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کنید.  خ عقب را باز  ب( مهره توپی چر

)315±15N.m : گشتاور مهره(

کنید. ج  کسل خار کمی تکان دهید و آن را از شفت ا پ( توپی را 

کنید.	  گشتاور استاندارد و  توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

خ عقب، از چرخش نرم و راحت آن مطمئن شوید.	  پس از نصب توپی چر

توجه

کردن باز 
تذکر:

خ عقب سمت چپ و راست یکسان است. نحوه باز و بست توپی چر

کنید. خ عقب را باز  1-چر

کنید. 2-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ را باز  3-دیسک چر

خ عقب کردن توپی چر 4-باز 

کنید. )فلش( گوشتی تخت جدا  خ عقب را بوسیله پیچ  الف(درپوش بلبرینگ چر

بستن 
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  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. گر تاب توپی بیشتر از حد مجاز است، توپی را تعویض  ا

خ را ببندید 6-دیسک چر

کنید. 7-کالیپر ترمز را نصب 

خ عقب را ببندید. 8-چر
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بستن :
کردن است. کسل برعکس باز  مراحل بستن ا

پ( 4 عــدد پیــچ )فلــش( اتصــال محــور عقــب بــه طبــق )ســینی( 
کنیــد. ترمــز را بــاز 

)60±5N.m : گشتاور پیچ(

ج نمایید. کرده و خار ت( محور عقب را از طبق ترمز جدا 

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

کنید.	  خ را بررسی و در صورت نیاز طبق مقادیر استاندارد تنظیم  خ، زوایای چر پس از نصب محور چر

  نکات ایمنی
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خ عقب محور چر
کردن باز 

تذکر:

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

خ عقب سمت چپ و راست یکسان است. نحوه باز و بست محور چر

کنید. خ عقب را باز  1-چر

کنید. 2-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ عقب را باز  3-دیسک چر

کنید. خ عقب را باز  4-توپی چر

کنید. خ عقب را باز  5-مجموعه ترمز دستی چر

خ عقب  کردن محور چر 6-باز 

کنید و سنسور را جدا نمایید. خ عقب )فلش( را باز  الف( پیچ سنسور چر

)9±1.5N.m : گشتاور پیچ( 

کنید و پایه )1( را جدا نمایید. کابل ترمز دستی را باز  ب(2عدد پیچ اتصال پایه 

)16±1N.m : گشتاور پیچ(
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بستن :
کردن است. کسل برعکس باز  مراحل بستن ا

پ( 4 عــدد پیــچ )فلــش( اتصــال محــور عقــب بــه طبــق )ســینی( 
کنیــد. ترمــز را بــاز 

)60±5N.m : گشتاور پیچ(

ج نمایید. کرده و خار ت( محور عقب را از طبق ترمز جدا 

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق 

کنید.	  خ را بررسی و در صورت نیاز طبق مقادیر استاندارد تنظیم  خ، زوایای چر پس از نصب محور چر

  نکات ایمنی
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خ عقب محور چر
کردن باز 

تذکر:

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

خ عقب سمت چپ و راست یکسان است. نحوه باز و بست محور چر

کنید. خ عقب را باز  1-چر

کنید. 2-کالیپر ترمز را باز 

کنید. خ عقب را باز  3-دیسک چر

کنید. خ عقب را باز  4-توپی چر

کنید. خ عقب را باز  5-مجموعه ترمز دستی چر

خ عقب  کردن محور چر 6-باز 

کنید و سنسور را جدا نمایید. خ عقب )فلش( را باز  الف( پیچ سنسور چر

)9±1.5N.m : گشتاور پیچ( 

کنید و پایه )1( را جدا نمایید. کابل ترمز دستی را باز  ب(2عدد پیچ اتصال پایه 

)16±1N.m : گشتاور پیچ(
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کســل عقــب قــرار دهیــد و آن  گیربکــس را زیــر مجموعــه ا پ( پایــه نگهدارنــده مخصــوص 

کنیــد. کمــک فنــر عقــب را بــاز  را نگــه داریــد. فنــر و 

کرده و پایین بیاورید. کسل عقب را جدا  د( مجموعه ا

بستن :
کردن است. کسل برعکس باز  مراحل بستن ا

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره را طبق 

کســل عقــب، چندیــن مرتبــه قســمت عقــب خــودرو را بــه ســمت بــاال و پاییــن فشــار دهیــد تــا اجــزا سیســتم تعلیــق عقــب در 	  پــس از نصــب مجموعــه ا

گیرنــد و تعــادل بــر قــرار شــود. جــای خــود قــرار 

  نکات ایمنی
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کسل عقب مجموعه ا

کردن باز 

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

کنید. خ عقب را باز  1-چر
کنید. 2-روغن ترمز را تخلیه 

کنید. خ عقب را باز  3-سنسور سرعت چر
کنید. 4-کابل ترمز دستی و پایه آن را باز 

کنید. خ عقب را باز  5-دیسک چر
کنید. خ عقب را باز  6-محور چر

کسل کردن مجموعه ا 7-باز 

کنید.  کسل را باز  کمک فنر عقب سمت چپ و راست به ا الف(پیچ و مهره اتصال 

)160±16N.m : گشتاور پیچ(

کنید.  کسل به شاسی را باز  ب( پیچ اتصال سمت چپ و راست ا

)135±13N.m : گشتاور پیچ(
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کســل عقــب قــرار دهیــد و آن  گیربکــس را زیــر مجموعــه ا پ( پایــه نگهدارنــده مخصــوص 

کنیــد. کمــک فنــر عقــب را بــاز  را نگــه داریــد. فنــر و 

کرده و پایین بیاورید. کسل عقب را جدا  د( مجموعه ا

بستن :
کردن است. کسل برعکس باز  مراحل بستن ا

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره را طبق 

کســل عقــب، چندیــن مرتبــه قســمت عقــب خــودرو را بــه ســمت بــاال و پاییــن فشــار دهیــد تــا اجــزا سیســتم تعلیــق عقــب در 	  پــس از نصــب مجموعــه ا

گیرنــد و تعــادل بــر قــرار شــود. جــای خــود قــرار 

  نکات ایمنی
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کسل عقب مجموعه ا

کردن باز 

کنید.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده 

از قفل بودن ضامن جک هنگام قرارگیری خودرو روی آن مطمئن شوید.	 

خ و تعلیق نیستید.	  مجاز به جوشکاری قطعات چر

کنید.	  مهره های قفل شونده و زنگ زده را تعویض 

کنید تا از آسیب دیدن قطعات مرتبط پیشگیری شود.	  گیربکس را با ابزار نگهدارنده موتور ثابت  کردن رام جلو، موتور و  هنگام باز 

هشدار

کنید. خ عقب را باز  1-چر
کنید. 2-روغن ترمز را تخلیه 

کنید. خ عقب را باز  3-سنسور سرعت چر
کنید. 4-کابل ترمز دستی و پایه آن را باز 

کنید. خ عقب را باز  5-دیسک چر
کنید. خ عقب را باز  6-محور چر

کسل کردن مجموعه ا 7-باز 

کنید.  کسل را باز  کمک فنر عقب سمت چپ و راست به ا الف(پیچ و مهره اتصال 

)160±16N.m : گشتاور پیچ(

کنید.  کسل به شاسی را باز  ب( پیچ اتصال سمت چپ و راست ا

)135±13N.m : گشتاور پیچ(
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کــردن .......................934 تنظیــم 
خ جلو....935 کینگ پین چر کســتر و  زاویه 
خ عقــب.....935 کمبــرو تو-ایــن چــر زاویــه 
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www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

901

22 - سیستم تعلیق

۲- بازویی چپ میل تعادل کمک فنر ۱- مجموعه 

۴- بوش میل تعادل ۳- بست بوش میل تعادل

۶- بازوئی راست میل تعادل ۵- میل تعادل

۸- سگدست ۷- رام زیر موتور

۱۰- طبق جلو چپ ۹-سیبک طبق جلو چپ

۱۲- بوش طبق جلو ۱۱- بوش طبق جلو

14- سیبک طبق جلو راست ۱3-طبق جلو راست

ع مســتقل و سیســتم مــک فرســون می باشــد و ارتفــاع آن قابــل تنظیــم نمی باشد.سیســتم تعلیــق جلــو متشــکل از اجزائــی همچــون  تعلیــق جلــوی ایــن خــودرو از نــو

فنرلول،کمــک فنــر و میــل تعــادل می باشــد.مهمترین نقــش را در رانندگــی و فرمــان پذیری،سیســتم تعلیــق برعهــده دارد.

خ خــودرو وصــل شــده اســت.رام زیــر موتــور نیــز توســط پیــچ بــه بدنــه خــودرو  سیســتم تعلیــق جلــو از ســمت بــاال بــه بدنــه خــودرو واز ســمت پاییــن بــه سگدســت و چــر

متصــل می شــود تــا فرمــان پذیــری و تعــادل خــودرو بهبــود یابــد.
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۲- بازویی چپ میل تعادل کمک فنر ۱- مجموعه 

۴- بوش میل تعادل ۳- بست بوش میل تعادل

۶- بازوئی راست میل تعادل ۵- میل تعادل

۸- سگدست ۷- رام زیر موتور

۱۰- طبق جلو چپ ۹-سیبک طبق جلو چپ

۱۲- بوش طبق جلو ۱۱- بوش طبق جلو

14- سیبک طبق جلو راست ۱3-طبق جلو راست

ع مســتقل و سیســتم مــک فرســون می باشــد و ارتفــاع آن قابــل تنظیــم نمی باشد.سیســتم تعلیــق جلــو متشــکل از اجزائــی همچــون  تعلیــق جلــوی ایــن خــودرو از نــو

فنرلول،کمــک فنــر و میــل تعــادل می باشــد.مهمترین نقــش را در رانندگــی و فرمــان پذیری،سیســتم تعلیــق برعهــده دارد.

خ خــودرو وصــل شــده اســت.رام زیــر موتــور نیــز توســط پیــچ بــه بدنــه خــودرو  سیســتم تعلیــق جلــو از ســمت بــاال بــه بدنــه خــودرو واز ســمت پاییــن بــه سگدســت و چــر

متصــل می شــود تــا فرمــان پذیــری و تعــادل خــودرو بهبــود یابــد.
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)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

60±6 کمک فنر جلو مهره اتصال میل تعادل جلو و 

180±18 کمک فنرجلو و سگدست جلو پیچ اتصال 

180±18 کمک فنر جلو و سگدست جلو مهره اتصال 

کمک فنر جلو و بدنه خودرو 55±5 مهره اتصال 

مهره اتصال سیبک طبق جلو و سگدست جلو 110±10

پیچ اتصال جلویی طبق و رام زیر موتور 110±11

مهره اتصال جلویی طبق و رام زیر موتور 110±11

پیچ اتصال عقبی طبق و رام زیر موتور 110±11

مهره اتصال عقبی طبق و رام زیر موتور 110±11

70±7 مهره اتصال سیبک طبق و طبق جلو

70±7 پیچ اتصال سیبک طبق و طبق جلو

60±6 مهره اتصال بازویی تعادل و میل تعادل جلو

120±10 پیچ اتصال رام زیر موتور و جعبه فرمان

180±18 پیچ اتصال باالیی رام زیر موتور و بدنه خودرو

180±18 پیچ اتصال عقبی رام زیر موتور و بدنه خودرو

60±6 کمک فنر عقب و بدنه خودرو پیچ اتصال 

160±16 کسل عقب کمک فنر عقب و ا پیچ اتصال 

135±13 کسل عقب کسل عقب و ا پیچ اتصال پایه ا

50-60 مهره قفلی میل افقی فرمان

50±3 مهره غربیلک فرمان

کســل پیچشــی درآن اســتفاده شــده اســت.ارتفاع ایــن تعلیــق قابــل تنظیــم نمی باشــد.از فنرلــول وکمــک فنــر  ع نیمــه مســتقل بــوده و از ا تعلیــق عقــب ایــن خــودرواز نــو

کســل عقــب  ع تعلیــق اســتفاده شــده اســت و فاقــد بازوئــی هــای طولــی می باشد.قســمت باالیــی سیســتم تعلیــق بــه بدنــه خــودرو و قســمت پایینــی آن بــه ا درایــن نــو

محــدود شــده اســت،بنابراین ایمنــی و تعــادل خــودرو بهبــود مــی یابــد.

استانداردها
گشتاورهای مجاز
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خ عقب راست ۲- توپی و بلبرینگ چر خ عقب راست ۱- دیسک چر

خ عقب راست ۴-  محور چر خ عقب راست ۳- طبق ترمز چر

۶- بوش باالیی فنر لول عقب راست ۵- فنر لول عقب راست

۸- بوش پایینی فنر لول عقب راست کمک فنر عقب راست  -۷

۱۰- بوش پایینی فنر لول عقب چپ کسل عقب ۹-ا

۱۲- بوش باالیی فنر لول عقب چپ ۱۱- فنر لول عقب چپ

خ عقب چپ 14- محور چر کمک فنر عقب چپ  -۱3

خ عقب چپ 16- توپی و بلبرینگ چر خ عقب چپ 15- طبق ترمز چر

کسل عقب 18- پایه چپ ا خ عقب چپ 17- دیسک چر

کسل عقب  19- پایه راست ا

تعلیق عقب
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)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

60±6 کمک فنر جلو مهره اتصال میل تعادل جلو و 

180±18 کمک فنرجلو و سگدست جلو پیچ اتصال 

180±18 کمک فنر جلو و سگدست جلو مهره اتصال 

کمک فنر جلو و بدنه خودرو 55±5 مهره اتصال 

مهره اتصال سیبک طبق جلو و سگدست جلو 110±10

پیچ اتصال جلویی طبق و رام زیر موتور 110±11

مهره اتصال جلویی طبق و رام زیر موتور 110±11

پیچ اتصال عقبی طبق و رام زیر موتور 110±11

مهره اتصال عقبی طبق و رام زیر موتور 110±11

70±7 مهره اتصال سیبک طبق و طبق جلو

70±7 پیچ اتصال سیبک طبق و طبق جلو

60±6 مهره اتصال بازویی تعادل و میل تعادل جلو

120±10 پیچ اتصال رام زیر موتور و جعبه فرمان

180±18 پیچ اتصال باالیی رام زیر موتور و بدنه خودرو

180±18 پیچ اتصال عقبی رام زیر موتور و بدنه خودرو

60±6 کمک فنر عقب و بدنه خودرو پیچ اتصال 

160±16 کسل عقب کمک فنر عقب و ا پیچ اتصال 

135±13 کسل عقب کسل عقب و ا پیچ اتصال پایه ا

50-60 مهره قفلی میل افقی فرمان

50±3 مهره غربیلک فرمان

کســل پیچشــی درآن اســتفاده شــده اســت.ارتفاع ایــن تعلیــق قابــل تنظیــم نمی باشــد.از فنرلــول وکمــک فنــر  ع نیمــه مســتقل بــوده و از ا تعلیــق عقــب ایــن خــودرواز نــو

کســل عقــب  ع تعلیــق اســتفاده شــده اســت و فاقــد بازوئــی هــای طولــی می باشد.قســمت باالیــی سیســتم تعلیــق بــه بدنــه خــودرو و قســمت پایینــی آن بــه ا درایــن نــو

محــدود شــده اســت،بنابراین ایمنــی و تعــادل خــودرو بهبــود مــی یابــد.

استانداردها
گشتاورهای مجاز
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خ عقب راست ۲- توپی و بلبرینگ چر خ عقب راست ۱- دیسک چر

خ عقب راست ۴-  محور چر خ عقب راست ۳- طبق ترمز چر

۶- بوش باالیی فنر لول عقب راست ۵- فنر لول عقب راست

۸- بوش پایینی فنر لول عقب راست کمک فنر عقب راست  -۷

۱۰- بوش پایینی فنر لول عقب چپ کسل عقب ۹-ا

۱۲- بوش باالیی فنر لول عقب چپ ۱۱- فنر لول عقب چپ

خ عقب چپ 14- محور چر کمک فنر عقب چپ  -۱3

خ عقب چپ 16- توپی و بلبرینگ چر خ عقب چپ 15- طبق ترمز چر

کسل عقب 18- پایه چپ ا خ عقب چپ 17- دیسک چر

کسل عقب  19- پایه راست ا

تعلیق عقب
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تست و عیب یابی 

جدول ایرادات :

بــرای یافتــن علــت ایــرادات سیســتم تعلیــق از جــدول زیــر اســتفاده کنید.هــر یــک از دالیــل ممکن را مورد بررســی قــرار دهید و درصورت نیــاز قطعــات را تعمیر،تعویض 

کنید. و یــا تنظیــم 

تعلیق جلو :

دالیل ممکن عالئم

الستیک جلو)فرسودگی یا فشار نامناسب زیاد(

کشیدن خودرو  به یک سمت

خ های جلو)تنظیم نبودن( زوایای چر

سیبک طبق جلو)شل بودن(

میل افقی فرمان)شل بودن یا فرسودگی(

خ جلو)شل بودن یا فرسودگی( توپی و بولبرینگ چر

مجموعه تعلیق خودرو)فرسودگی بیش از حد یا  دفرمگی(

خودرو)بار بیش از حد(

فنرلول جلو)بیش از حد نرم شدن یا ضعیف شدن(کاهش ارتفاع خودرو

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

مجموعه تعلیق خودرو)فرسودگی بیش از حد یا  دفرمگی(

الستیک جلو)فشار باد نامناسب یا  فرسودگی(
میل تعادل جلو)تابیدگی،شکستن(گیجی خودرو)عدم فرمان پذیری(

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

الستیک جلو)فرسودگی یا فشار نامناسب زیاد(

لرزش خودرو

خ جلو )باالنس نبودن( چر

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

خ جلو)تنظیم نبودن( زوایای چر

سیبک فرمان )شل بودن(

خ جلو)فرسودگی بیش از حد( بلبرینگ توپی چر

جعبه فرمان)عدم تنظیم یا خرابی(
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Chery Automobile Co., Ltd.

23 - SUSPENSION

23–7

23

Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover

RCH0000021

RCH0000022

Transmission Carrier

Engine Equalizer

RCH0000005

RCH0000026

Chery Automobile Co., Ltd.

23 - SUSPENSION

23–7

23

Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover

RCH0000021

RCH0000022

Transmission Carrier

Engine Equalizer

RCH0000005

RCH0000026

ابزار 
ابزار عمومی

کردن فنرلول ابزار مخصوص جمع 

کمک فنر کردن مهره  ابزار مخصوص باز 

گیربکس جک نگه دارنده 

ابزار نگه دارنده موتور
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تست و عیب یابی 

جدول ایرادات :

بــرای یافتــن علــت ایــرادات سیســتم تعلیــق از جــدول زیــر اســتفاده کنید.هــر یــک از دالیــل ممکن را مورد بررســی قــرار دهید و درصورت نیــاز قطعــات را تعمیر،تعویض 

کنید. و یــا تنظیــم 

تعلیق جلو :

دالیل ممکن عالئم

الستیک جلو)فرسودگی یا فشار نامناسب زیاد(

کشیدن خودرو  به یک سمت

خ های جلو)تنظیم نبودن( زوایای چر

سیبک طبق جلو)شل بودن(

میل افقی فرمان)شل بودن یا فرسودگی(

خ جلو)شل بودن یا فرسودگی( توپی و بولبرینگ چر

مجموعه تعلیق خودرو)فرسودگی بیش از حد یا  دفرمگی(

خودرو)بار بیش از حد(

فنرلول جلو)بیش از حد نرم شدن یا ضعیف شدن(کاهش ارتفاع خودرو

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

مجموعه تعلیق خودرو)فرسودگی بیش از حد یا  دفرمگی(

الستیک جلو)فشار باد نامناسب یا  فرسودگی(
میل تعادل جلو)تابیدگی،شکستن(گیجی خودرو)عدم فرمان پذیری(

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

الستیک جلو)فرسودگی یا فشار نامناسب زیاد(

لرزش خودرو

خ جلو )باالنس نبودن( چر

کمک فنر جلو)فرسودگی یا خراب شدن(

خ جلو)تنظیم نبودن( زوایای چر

سیبک فرمان )شل بودن(

خ جلو)فرسودگی بیش از حد( بلبرینگ توپی چر

جعبه فرمان)عدم تنظیم یا خرابی(
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Chery Automobile Co., Ltd.

23 - SUSPENSION

23–7

23

Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover
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Transmission Carrier

Engine Equalizer
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23 - SUSPENSION
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Tools

Special Tools

General Tools

Spring Compressor

Shock Absorber Nut Remover

RCH0000021

RCH0000022

Transmission Carrier

Engine Equalizer

RCH0000005

RCH0000026

ابزار 
ابزار عمومی

کردن فنرلول ابزار مخصوص جمع 

کمک فنر کردن مهره  ابزار مخصوص باز 

گیربکس جک نگه دارنده 

ابزار نگه دارنده موتور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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سرویس و نگهداری

کمک فنر جلو مجموعه 

کمک فنر ۲- قالپاق باالیی  کمک فنر ۱- درپوش مهره سر 

۴-  سینی باالیی فنر لول کمک فنر ۳- بلبرینگ 

کمک فنر گردگیر   -۶ گیر باالیی فنرلول ۵- ضربه 

۸- فنرلول جلو کمک فنر ۷- بوش  

کمک فنر جلو  -۱۰ گیر پایینی  فنرلول ۹-ضربه 
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دالیل ممکن عالئم

الستیک جلو)فشار باد نامناسب(

خ جلو)تنظیم نبودن(سایش غیرعادی الستیک زوایای چر

کمک فنر جلو)فرسودگی یا دفرمگی(

تعلیق جلو)فرسودگی یا  دفرمگی(

دالیل ممکن عالئم

الستیک عقب)فرسودگی یا فشار باد نامناسب(

خ عقب)تنظیم نبودن(کشیدن خودرو  به یک سمت زوایای چر

خ عقب)فرسودگی بیش از حد( بلبرینگ توپی چر

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا  دفرمگی(

خودرو)وزن بیش از حد استاندارد(

فنرلول )بیش از حد نرم بودن(کاهش ارتفاع خودرو

کمک فنر عقب)خرابی یا فرسودگی (

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا  دفرمگی(

الستیک عقب)فرسودگی یا فشار باد نامناسب( خ عقب گیج بودن چر

کمک فنر عقب)فرسودگی-دفرمگی(

الستیک عقب)فرسودگی یا بادکردگی نامناسب(

خ عقب لرزش چر

خ عقب )باالنس نبودن( چر

کمک فنر عقب)فرسودگی یا آسیب دیدگی(

خ عقب)تنظیم نبودن( زوایای چر

خ عقب)فرسودگی( بلبرینگ توپی چر

الستیک عقب)بادکردگی نامناسب(

خ عقب)تنظیم نبودن(سایش غیرعادی الستیک زوایای چر

کمک فنر عقب)فرسودگی یا دفرمگی(

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا دفرمگی(

تعلیق عقب:
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سرویس و نگهداری

کمک فنر جلو مجموعه 

کمک فنر ۲- قالپاق باالیی  کمک فنر ۱- درپوش مهره سر 

۴-  سینی باالیی فنر لول کمک فنر ۳- بلبرینگ 

کمک فنر گردگیر   -۶ گیر باالیی فنرلول ۵- ضربه 

۸- فنرلول جلو کمک فنر ۷- بوش  

کمک فنر جلو  -۱۰ گیر پایینی  فنرلول ۹-ضربه 
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دالیل ممکن عالئم

الستیک جلو)فشار باد نامناسب(

خ جلو)تنظیم نبودن(سایش غیرعادی الستیک زوایای چر

کمک فنر جلو)فرسودگی یا دفرمگی(

تعلیق جلو)فرسودگی یا  دفرمگی(

دالیل ممکن عالئم

الستیک عقب)فرسودگی یا فشار باد نامناسب(

خ عقب)تنظیم نبودن(کشیدن خودرو  به یک سمت زوایای چر

خ عقب)فرسودگی بیش از حد( بلبرینگ توپی چر

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا  دفرمگی(

خودرو)وزن بیش از حد استاندارد(

فنرلول )بیش از حد نرم بودن(کاهش ارتفاع خودرو

کمک فنر عقب)خرابی یا فرسودگی (

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا  دفرمگی(

الستیک عقب)فرسودگی یا فشار باد نامناسب( خ عقب گیج بودن چر

کمک فنر عقب)فرسودگی-دفرمگی(

الستیک عقب)فرسودگی یا بادکردگی نامناسب(

خ عقب لرزش چر

خ عقب )باالنس نبودن( چر

کمک فنر عقب)فرسودگی یا آسیب دیدگی(

خ عقب)تنظیم نبودن( زوایای چر

خ عقب)فرسودگی( بلبرینگ توپی چر

الستیک عقب)بادکردگی نامناسب(

خ عقب)تنظیم نبودن(سایش غیرعادی الستیک زوایای چر

کمک فنر عقب)فرسودگی یا دفرمگی(

مجموعه تعلیق عقب)فرسودگی یا دفرمگی(

تعلیق عقب:
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توجه:

کمک فنر جلو چپ و راست یکسان است.	  روش بازکردن 

کمک فنر جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش بازکردن 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

کمک فنر جلو چپ : 2- بازکردن مجموعه 

کنید. کمک فنر جلو چپ راباز  الف( مهره اتصال )فلش(بازوئی میل تعادل و 

)60±6N.mگشتاور مجاز(

کنید. کمک فنر جدا خ جلو چپ)فلش(را ازروی  ب( دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. کمک فنر جدا خ جلو چپ)فلش(را ازروی  پ( شیلنگ ترمز چر

کنید. کمک فنر جلو و سگدست جلو راباز  ت( دو عدد پیچ و مهره اتصال)فلش(بین 

)180±18N.mگشتاور مجاز(
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کردن باز 

بررسی بر روی خودرو :

کمک فنر جلو 1- بررسی 

گــر خــودرو بطــور متوالــی ارتعــاش داشــته باشــد،به  کنیــد و بــا دســت خــودرو را بــه ســمت بــاال و پاییــن تــکان دهید.ا الــف( خــودرو را دریــک مــکان صــاف پــارک 

کمــک فنرخــراب شــده اســت و بایــد تعویــض شــود. احتمــال زیــاد 

کمک فنر: 2- بررسی نشتی روغن 

کــه در نتیجــه آن  کمــک فنــر درطــول رانندگــی بــه دفعــات زیــاد حرکــت رفــت وبرگشــتی انجــام می دهد،دمــای روغــن آن افزایــش مــی یابــد  کــه  الــف( از آنجائــی 

کمــک فنرنیســت. گاز و شــنیدن صــدای آن نرمــال و طبیعــی می باشــد و نیــاز بــه تعویــض  گاز روغــن تشــکیل می شــود.تولید ایــن 

کمک فنر،یک الیه نازکی از روغن وجود دارد. ب( بطور طبیعی برروی شفت اصلی 

کمــک فنــر جمــع آوری می شــود.بعلت خاصیــت نفوذپذیــری روغن،مقــدار روغــن  کاســه نمــد  کمــک فنــر جمــع می شــود،الیه روغــن روی شــفت توســط  زمانیکــه 

کمــک فنــر الیــه ای از روغــن را تشــکیل می دهــد. کمــک فنــر بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد و مجــددًا بــرروی شــفت  جمــع شــده بــه تدریــج از ســمت بــاالی 

در صورت مشاهده شرایط زیر :

گردگیر و سینی پایینی فنرلول	  الیه نازکی از روغن بین 

کمک فنر	  کم روغن در اطراف  آثار 

کمــی نشــتی روغــن وجــود دارد.ایــن پدیــده نیــز  کــه مقــدار  گرفــت  کــه آثــار مشــاهده شــده روغــن ناشــی از عمــل تبخیــر می باشــد و مــی تــوان نتیجــه  کنیــد  دقــت 

کمــک فنــر نیســت. طبیعــی بــوده و نیــاز بــه تعویــض 

پ( در صورت مشاهده شرایط زیر :

کمک فنر	  آثار زیاد روغن در پیرامون 

کمک فنر	  جریان یافتن روغن به سمت پایین 

کمک فنر دارای نشتی روغن می باشد و باید تعویض شود. یعنی احتماال 

کنید.بــه مــدت  کــرده و اقــدام بــه تســت جــاده ای  کمــک فنــر را تمیــز  کمــک فنــر ســخت بود،ابتــدا آثــار روغــن روی  گرتشــخیص دقیــق وجــود نشــتی روغــن  د( ا

کردید،کمــک  کمــک فنــر آثــار روغــن مشــاهده  گــر مجــددًا بــر روی  کنید.ا کمــک فنــر را بازدیــد  کنیــد و ســپس  5الــی 10دقیقــه در شــرایط عــادی بــا خــودرو رانندگــی 

کنیــد. فنــر را تعویــض 

کنید.	  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 
کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق ،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 
ع است.	  گونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو انجام هر 
کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بــه منظــور رعایــت ایمنی،مهره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای  زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

. کنید
کنید.	  گهانی فنرلول و ایجاد جراحت جلوگیری  کردن فنرلول، از بریدن نا هنگام باز و بسته 

هشدار
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توجه:

کمک فنر جلو چپ و راست یکسان است.	  روش بازکردن 

کمک فنر جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش بازکردن 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

کمک فنر جلو چپ : 2- بازکردن مجموعه 

کنید. کمک فنر جلو چپ راباز  الف( مهره اتصال )فلش(بازوئی میل تعادل و 

)60±6N.mگشتاور مجاز(

کنید. کمک فنر جدا خ جلو چپ)فلش(را ازروی  ب( دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. کمک فنر جدا خ جلو چپ)فلش(را ازروی  پ( شیلنگ ترمز چر

کنید. کمک فنر جلو و سگدست جلو راباز  ت( دو عدد پیچ و مهره اتصال)فلش(بین 

)180±18N.mگشتاور مجاز(
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کردن باز 

بررسی بر روی خودرو :

کمک فنر جلو 1- بررسی 

گــر خــودرو بطــور متوالــی ارتعــاش داشــته باشــد،به  کنیــد و بــا دســت خــودرو را بــه ســمت بــاال و پاییــن تــکان دهید.ا الــف( خــودرو را دریــک مــکان صــاف پــارک 

کمــک فنرخــراب شــده اســت و بایــد تعویــض شــود. احتمــال زیــاد 

کمک فنر: 2- بررسی نشتی روغن 

کــه در نتیجــه آن  کمــک فنــر درطــول رانندگــی بــه دفعــات زیــاد حرکــت رفــت وبرگشــتی انجــام می دهد،دمــای روغــن آن افزایــش مــی یابــد  کــه  الــف( از آنجائــی 

کمــک فنرنیســت. گاز و شــنیدن صــدای آن نرمــال و طبیعــی می باشــد و نیــاز بــه تعویــض  گاز روغــن تشــکیل می شــود.تولید ایــن 

کمک فنر،یک الیه نازکی از روغن وجود دارد. ب( بطور طبیعی برروی شفت اصلی 

کمــک فنــر جمــع آوری می شــود.بعلت خاصیــت نفوذپذیــری روغن،مقــدار روغــن  کاســه نمــد  کمــک فنــر جمــع می شــود،الیه روغــن روی شــفت توســط  زمانیکــه 

کمــک فنــر الیــه ای از روغــن را تشــکیل می دهــد. کمــک فنــر بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد و مجــددًا بــرروی شــفت  جمــع شــده بــه تدریــج از ســمت بــاالی 

در صورت مشاهده شرایط زیر :

گردگیر و سینی پایینی فنرلول	  الیه نازکی از روغن بین 

کمک فنر	  کم روغن در اطراف  آثار 

کمــی نشــتی روغــن وجــود دارد.ایــن پدیــده نیــز  کــه مقــدار  گرفــت  کــه آثــار مشــاهده شــده روغــن ناشــی از عمــل تبخیــر می باشــد و مــی تــوان نتیجــه  کنیــد  دقــت 

کمــک فنــر نیســت. طبیعــی بــوده و نیــاز بــه تعویــض 

پ( در صورت مشاهده شرایط زیر :

کمک فنر	  آثار زیاد روغن در پیرامون 

کمک فنر	  جریان یافتن روغن به سمت پایین 

کمک فنر دارای نشتی روغن می باشد و باید تعویض شود. یعنی احتماال 

کنید.بــه مــدت  کــرده و اقــدام بــه تســت جــاده ای  کمــک فنــر را تمیــز  کمــک فنــر ســخت بود،ابتــدا آثــار روغــن روی  گرتشــخیص دقیــق وجــود نشــتی روغــن  د( ا

کردید،کمــک  کمــک فنــر آثــار روغــن مشــاهده  گــر مجــددًا بــر روی  کنید.ا کمــک فنــر را بازدیــد  کنیــد و ســپس  5الــی 10دقیقــه در شــرایط عــادی بــا خــودرو رانندگــی 

کنیــد. فنــر را تعویــض 

کنید.	  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 
کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق ،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 
ع است.	  گونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو انجام هر 
کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بــه منظــور رعایــت ایمنی،مهره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای  زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

. کنید
کنید.	  گهانی فنرلول و ایجاد جراحت جلوگیری  کردن فنرلول، از بریدن نا هنگام باز و بسته 

هشدار

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

911

22 - سیستم تعلیق

کمــک  کمــک فنــر راتوســط ابــزار مخصــوص بازکــردن مهــره ســر  ب( قســمت باالیــی 

کنیــد. رابــاز  آچار)2(مهــره  توســط  همزمــان  و  فنر)1(نگه داریــد 

کمک فنر جلو: ۳- بازکردن قالپاق باالیی 

کمک فنر جلو : ۴- بازکردن بلبرینگ 

کمک فنر بیرون بیاورید. کمک فنرجلو)فلش(را از سمت باالی  الف( بلبرینگ 

۵- بازکردن سینی باالیی فنرلول جلو :

کمک فنر بیرون بیاورید. الف( سینی باالیی فنرلول جلو)فلش( را از سمت باالی 
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کمک فنر جلو به بدنه خودرو )فلش(را بازکنید. ج( 3عدد مهره اتصال باالئی 

)55±5N.mگشتاور مجاز(

کمک فنر جلو را به همراه فنرلول بیرون بیاورید. چ( 

کردن   دمونتاژ 

دقت :

کمک فنر جلو چپ و راست یکسان است. کردن  روش دمونتاژ 

کمک فنر جلو چپ توضیح داده شده است. کردن  روش دمونتاژ 

کمک فنر)فلش(را بردارید. 1- درپوش مهره سر 

کمک فنر جلو : 2- بازکردن مهره سر 

الــف( بااســتفاده از ابــزار مخصــوص جمــع کــردن فنرلــول)1(و آچــار)2( پیــچ انتهایــی ابــزار را 

ســفت کنیــد تــا فنرلــول فشــرده شــود.

کمــک فنــر را بتــوان بازکــرد. بیــش از حــد مــورد نیاز،فنرلــول را فشــرده نکنیــد تــااز 	  کــه مهــره ســر  کــردن فنرلــول راتــا حــدی انجــام دهیــد  عمــل جمــع 
آســیب دیــدن فنرلــول و یــا افــراد جلوگیــری شــود.

هشدار
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کمــک  کمــک فنــر راتوســط ابــزار مخصــوص بازکــردن مهــره ســر  ب( قســمت باالیــی 

کنیــد. رابــاز  آچار)2(مهــره  توســط  همزمــان  و  فنر)1(نگه داریــد 

کمک فنر جلو: ۳- بازکردن قالپاق باالیی 

کمک فنر جلو : ۴- بازکردن بلبرینگ 

کمک فنر بیرون بیاورید. کمک فنرجلو)فلش(را از سمت باالی  الف( بلبرینگ 

۵- بازکردن سینی باالیی فنرلول جلو :

کمک فنر بیرون بیاورید. الف( سینی باالیی فنرلول جلو)فلش( را از سمت باالی 
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کمک فنر جلو به بدنه خودرو )فلش(را بازکنید. ج( 3عدد مهره اتصال باالئی 

)55±5N.mگشتاور مجاز(

کمک فنر جلو را به همراه فنرلول بیرون بیاورید. چ( 

کردن   دمونتاژ 

دقت :

کمک فنر جلو چپ و راست یکسان است. کردن  روش دمونتاژ 

کمک فنر جلو چپ توضیح داده شده است. کردن  روش دمونتاژ 

کمک فنر)فلش(را بردارید. 1- درپوش مهره سر 

کمک فنر جلو : 2- بازکردن مهره سر 

الــف( بااســتفاده از ابــزار مخصــوص جمــع کــردن فنرلــول)1(و آچــار)2( پیــچ انتهایــی ابــزار را 

ســفت کنیــد تــا فنرلــول فشــرده شــود.

کمــک فنــر را بتــوان بازکــرد. بیــش از حــد مــورد نیاز،فنرلــول را فشــرده نکنیــد تــااز 	  کــه مهــره ســر  کــردن فنرلــول راتــا حــدی انجــام دهیــد  عمــل جمــع 
آســیب دیــدن فنرلــول و یــا افــراد جلوگیــری شــود.

هشدار
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10- بازکردن سینی پایینی فنرلول جلو :

کنید. کمک فنرجدا کشیدن به سمت پایین از  الف( سینی پایینی فنرلول)فلش( را با 

بازدید و بررسی 

کمک فنر جلو : 1- بازدید و بررسی 

بازدید بصورت دستی :

ــد و ســپس  ــر ببندی کمــک فن ــماره)1(را بــه انتهــای باالیــی شــفت اصلــی  الــف( مهــره ش

کنیــد. بااســتفاده از آچــارT)2( آن را ســفت 

بــاال و پاییــن حرکــت داده و  کمــک فنــر را بســمت  کمــک دست،شــفت اصلــی  ب( با

کمــک فنــر  همزمــان وجــود صــدای غیرعــادی یــا مقاومــت زیــاد در مقابــل حرکــت شــفت 

کنیــد. کنید.درصــورت وجــود هــر یــک از مــوارد فوق،کمــک فنــر را تعویــض  را بررســی 

کمک فنر جلو : ۲- بررسی اجزاء دیگر 

گیــر پایینــی فنرلــول رااز لحــاظ  کمــک فنــر و ضربــه  گیــر  کمــک فنر،بــوش ضربــه  گیــر باالیــی فنرلول،گردگیــر  کمک،ضربــه  الــف( اجزائــی از قبیــل درپــوش مهــره 

کنیــد. کــرده و درصــورت لزوم،آنهــا را تعویــض  وجــود تــرک خوردگی،تغییرشــکل و فرســودگی بررســی 

کنید. کمک فنررااز نظر خرابی بررسی نموده و درصورت نیاز تعویض  ب( قالپاق باالیی و بلبرینگ 

کنید. کنید و درصورت مشاهده ایراد،آن را عوض  پ( فرسودگی،شکستگی و یا تغییر شکل فنرلول را چک 

کردن : مونتاژ 

کردن است . کردن،عکس مراحل دمونتاژ  مراحل مونتاژ 
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کمک فنر جلو : ۹- بیرون آوردن بوش 

کمــک فنر،بیــرون  کشــیدن بــه ســمت بــاالی  ــا  ــو )فلــش(را ب کمــک فنــر جل الــف( بــوش 

ــد. بیاوری

گیر باالیی فنرلول جلو :  6- بازکردن ضربه 

کنید. کمک فنر جلو جدا گیر باالیی فنرلول جلو)فلش(رااز مجموعه  الف( ضربه 

کردن فنرلول جلو : ۷- جدا

کمــک  کــردن فنرلول)فلــش( از  الــف( فنرلــول جلــو)1(را بــه همــراه ابــزار مخصــوص جمــع 

کنیــد. فنــر جدا

کــرده و فنرلــول  کــردن فنرلــول را بــه آرامــی و بــا احتیــاط شــل  ب( ابــزار مخصــوص جمــع 

کنیــد. رابــا دقــت از آن جدا

کمک فنر جلو : گردگیر  کردن  8- جدا

کمک فنر بیرون بیاورید. کمک فنر جلو)فلش(را از قسمت باالیی  گردگیر  الف( 
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10- بازکردن سینی پایینی فنرلول جلو :

کنید. کمک فنرجدا کشیدن به سمت پایین از  الف( سینی پایینی فنرلول)فلش( را با 

بازدید و بررسی 

کمک فنر جلو : 1- بازدید و بررسی 

بازدید بصورت دستی :

ــد و ســپس  ــر ببندی کمــک فن ــفت اصلــی  ــماره)1(را بــه انتهــای باالیــی ش الــف( مهــره ش

کنیــد. بااســتفاده از آچــارT)2( آن را ســفت 

بــاال و پاییــن حرکــت داده و  کمــک فنــر را بســمت  کمــک دست،شــفت اصلــی  ب( با

کمــک فنــر  همزمــان وجــود صــدای غیرعــادی یــا مقاومــت زیــاد در مقابــل حرکــت شــفت 

کنیــد. کنید.درصــورت وجــود هــر یــک از مــوارد فوق،کمــک فنــر را تعویــض  را بررســی 

کمک فنر جلو : ۲- بررسی اجزاء دیگر 

گیــر پایینــی فنرلــول رااز لحــاظ  کمــک فنــر و ضربــه  گیــر  کمــک فنر،بــوش ضربــه  گیــر باالیــی فنرلول،گردگیــر  کمک،ضربــه  الــف( اجزائــی از قبیــل درپــوش مهــره 

کنیــد. کــرده و درصــورت لزوم،آنهــا را تعویــض  وجــود تــرک خوردگی،تغییرشــکل و فرســودگی بررســی 

کنید. کمک فنررااز نظر خرابی بررسی نموده و درصورت نیاز تعویض  ب( قالپاق باالیی و بلبرینگ 

کنید. کنید و درصورت مشاهده ایراد،آن را عوض  پ( فرسودگی،شکستگی و یا تغییر شکل فنرلول را چک 

کردن : مونتاژ 

کردن است . کردن،عکس مراحل دمونتاژ  مراحل مونتاژ 
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کمک فنر جلو : ۹- بیرون آوردن بوش 

کمــک فنر،بیــرون  کشــیدن بــه ســمت بــاالی  ــا  ــو )فلــش(را ب کمــک فنــر جل الــف( بــوش 

ــد. بیاوری

گیر باالیی فنرلول جلو :  6- بازکردن ضربه 

کنید. کمک فنر جلو جدا گیر باالیی فنرلول جلو)فلش(رااز مجموعه  الف( ضربه 

کردن فنرلول جلو : ۷- جدا

کمــک  کــردن فنرلول)فلــش( از  الــف( فنرلــول جلــو)1(را بــه همــراه ابــزار مخصــوص جمــع 

کنیــد. فنــر جدا

کــرده و فنرلــول  کــردن فنرلــول را بــه آرامــی و بــا احتیــاط شــل  ب( ابــزار مخصــوص جمــع 

کنیــد. رابــا دقــت از آن جدا

کمک فنر جلو : گردگیر  کردن  8- جدا

کمک فنر بیرون بیاورید. کمک فنر جلو)فلش(را از قسمت باالیی  گردگیر  الف( 
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طبق جلو 
بازکردن

کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  در زمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بمنظــور رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

کنیــد.

کنید.	  درصورتیکه سیبک طبق از سگدست به آسانی جدا نشد،با ضربات آرام چکش یا دیلم آنها رااز همدیگر جدا 

  توجه

  توجه

دقت :

روش بازکردن طبق جلو چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن طبق جلو چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

2- بازکردن طبق جلو چپ :

کنید. الف( مهره اتصال)فلش(بین سیبک طبق و سگدست جلو چپ را باز 

)100±10N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( پیچ و مهره اتصال)فلش(بین قسمت جلوئی طبق و رام زیر موتور را باز 

)110±11N.mگشتاور مجاز(
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کنید.	  گشتاور مجاز سفت   پیچ و مهره ها را بر اساس 

کنید.	  کرده و درصورت لزوم،تنظیم  خ را بررسی  پس از اتمام نصب،زوایای چر

گاز تخلیه شده بدون رنگ و بو می باشد.دقت کنید هنگام سوراخ کاری ذرات فلز به بیرون پرتاب نشود.	 

  توجه

  توجه

کردن  اسقاط 

کنیــد تــا از بــروز حادثــه جلوگیــری 	  گاز نیتــروژن و روغــن تحــت فشــار می باشــد.قبل از هرگونــه عملیاتی،فشــار داخــل کمــک فنــر را آزاد  کمــک فنــر حــاوی 
شود.

هشدار

کمک فنر جلو  1- اسقاط 

گیــره ثابــت  کنیــد و آنــرا بطــور زاویــه دار توســط  کامــل بــاز  کمــک فنــر را بطــور  الــف( میلــه 

کنیــد.

ب( توســط دریــل یــا ابــزار مشــابه،در ناحیــه "A"مطابــق بــا شــکل مقابــل ســوراخی ایجــاد 

ج شــود. کمــک فنــر خــار گاز  کنیــد تــا 

کنید. گانه نگه داری  گاز ،کمک فنر را جدا پ( بعد از تخلیه 

کنید.	  کمک فنر اسقاط شده را طبق قوانین زیست محیطی نگه داری 

حفاظت از محیط زیست 
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طبق جلو 
بازکردن

کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  در زمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بمنظــور رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

کنیــد.

کنید.	  درصورتیکه سیبک طبق از سگدست به آسانی جدا نشد،با ضربات آرام چکش یا دیلم آنها رااز همدیگر جدا 

  توجه

  توجه

دقت :

روش بازکردن طبق جلو چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن طبق جلو چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

2- بازکردن طبق جلو چپ :

کنید. الف( مهره اتصال)فلش(بین سیبک طبق و سگدست جلو چپ را باز 

)100±10N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( پیچ و مهره اتصال)فلش(بین قسمت جلوئی طبق و رام زیر موتور را باز 

)110±11N.mگشتاور مجاز(
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کنید.	  گشتاور مجاز سفت   پیچ و مهره ها را بر اساس 

کنید.	  کرده و درصورت لزوم،تنظیم  خ را بررسی  پس از اتمام نصب،زوایای چر

گاز تخلیه شده بدون رنگ و بو می باشد.دقت کنید هنگام سوراخ کاری ذرات فلز به بیرون پرتاب نشود.	 

  توجه

  توجه

کردن  اسقاط 

کنیــد تــا از بــروز حادثــه جلوگیــری 	  گاز نیتــروژن و روغــن تحــت فشــار می باشــد.قبل از هرگونــه عملیاتی،فشــار داخــل کمــک فنــر را آزاد  کمــک فنــر حــاوی 
شود.

هشدار

کمک فنر جلو  1- اسقاط 

گیــره ثابــت  کنیــد و آنــرا بطــور زاویــه دار توســط  کامــل بــاز  کمــک فنــر را بطــور  الــف( میلــه 

کنیــد.

ب( توســط دریــل یــا ابــزار مشــابه،در ناحیــه "A"مطابــق بــا شــکل مقابــل ســوراخی ایجــاد 

ج شــود. کمــک فنــر خــار گاز  کنیــد تــا 

کنید. گانه نگه داری  گاز ،کمک فنر را جدا پ( بعد از تخلیه 

کنید.	  کمک فنر اسقاط شده را طبق قوانین زیست محیطی نگه داری 

حفاظت از محیط زیست 
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سیبک طبق جلو 
کردن  باز 

کنید.	  بمنظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوششهای ایمنی استفاده 

کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل نمایید.	  درزمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بخاطــر رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

کنیــد.

کنید.	  که سیبک طبق از سگدست به آسانی جدا نشد،با ضربات آرام چکش یا دیلم آنها رااز همدیگر جدا  درصورتی 

  توجه

  توجه

دقت :

روش بازکردن سیبک طبق جلو چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن سیبک طبق جلو چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

2- بازکردن سیبک طبق جلو چپ :

الــف( مهــره اتصال)فلش(بیــن ســیبک طبــق جلــو چــپ و سگدســت جلــو چــپ را بــاز 

ــد. کنی

)100±10N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( 3عددپیچ و مهره اتصال)فلش(بین سیبک طبق و طبق جلو را باز 

)70±7N.mگشتاور مجاز(

کنید. پ(سیبک طبق را ازطبق جلو  جدا 
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کنید.	  گشتاور مجاز سفت  پیچ و مهره ها را براساس 

گیرکردن می چرخد.	  که سیبک طبق به راحتی و بدون  کنید  پس از اتمام نصب،اطمینان حاصل 

کنید.	  خ را مطابق بااندازه های استاندارد تنظیم  کار، زوایای چر در پایان 

  توجه

پ( پیچ و مهره اتصال )فلش(بین قسمت عقبی طبق و رام زیر موتور را بازکنید.

)110±11N.mگشتاور مجاز(

ت( مجموعه طبق جلو چپ و سیبک طبق را بیرون بیاورید.

ج( 3عدد پیچ و مهره اتصال)فلش(بین طبق جلو و سیبک طبق رابازکنید.

)70±7N.mگشتاور مجاز(

کنید. چ( سیبک طبق جلو و طبق جلو چپ را از همدیگر جدا 

بستن:

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.
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سیبک طبق جلو 
کردن  باز 

کنید.	  بمنظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوششهای ایمنی استفاده 

کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل نمایید.	  درزمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بخاطــر رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

کنیــد.

کنید.	  که سیبک طبق از سگدست به آسانی جدا نشد،با ضربات آرام چکش یا دیلم آنها رااز همدیگر جدا  درصورتی 

  توجه

  توجه

دقت :

روش بازکردن سیبک طبق جلو چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن سیبک طبق جلو چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

2- بازکردن سیبک طبق جلو چپ :

الــف( مهــره اتصال)فلش(بیــن ســیبک طبــق جلــو چــپ و سگدســت جلــو چــپ را بــاز 

ــد. کنی

)100±10N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( 3عددپیچ و مهره اتصال)فلش(بین سیبک طبق و طبق جلو را باز 

)70±7N.mگشتاور مجاز(

کنید. پ(سیبک طبق را ازطبق جلو  جدا 
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کنید.	  گشتاور مجاز سفت  پیچ و مهره ها را براساس 

گیرکردن می چرخد.	  که سیبک طبق به راحتی و بدون  کنید  پس از اتمام نصب،اطمینان حاصل 

کنید.	  خ را مطابق بااندازه های استاندارد تنظیم  کار، زوایای چر در پایان 

  توجه

پ( پیچ و مهره اتصال )فلش(بین قسمت عقبی طبق و رام زیر موتور را بازکنید.

)110±11N.mگشتاور مجاز(

ت( مجموعه طبق جلو چپ و سیبک طبق را بیرون بیاورید.

ج( 3عدد پیچ و مهره اتصال)فلش(بین طبق جلو و سیبک طبق رابازکنید.

)70±7N.mگشتاور مجاز(

کنید. چ( سیبک طبق جلو و طبق جلو چپ را از همدیگر جدا 

بستن:

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.
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میل تعادل جلو

کردن باز 

کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کاربرروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بــه منظــور رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

. کنید

درزمان پایین آوردن رام زیر موتور،الزم است تا موتور و گیریبکس را توسط ابزار نگه دارنده  موتور، ثابت کنید.	 

  توجه

کنید. خ جلو راباز  1- چر

کنید. 2- طبق جلو راباز 

کنید. 3- قاب زیر سپر جلو راباز 

کنید. کانورتور اصلی را باز  کاتالیست   -4

کردن میل تعادل جلو : 5- باز 

الف( توسط ابزار نگه دارنده موتور،مجموعه موتور و گیریبکس را ثابت نگه دارید.

خ به رام زیر موتور)فلش(را آزاد کنید. ب( گیره اتصال سنسور سرعت چر

پ( 2عدد پیچ اتصال)فلش(بین رام زیر موتور و جعبه فرمان رابازکنید.

)120±10N.mگشتاور مجاز(
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کنید.	  گشتاور مجاز سفت  پیچ و مهره هارا براساس 

گیرکردن می چرخد.	  که سیبک طبق به راحتی و بدون  کنید  پس از اتمام نصب،اطمینان حاصل 

کنید.	  خ را مطابق با اندازه های استاندارد تنظیم  کار،زوایای چر در پایان 

  توجه

بازدید و بررسی

1-بازدید و بررسی سیبک طبق جلو :

کنید. ک،ترک خوردگی،تغییرشکل و آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید و درصورت نیاز تعویض  گردگیر سیبک طبق رااز لحاظ استهال الف( بوش و 

کنید. کنید و درصورت نیاز تعویض  گیر سیبک طبق را بازدید و بررسی  ب( چرخش نرم و بدون 

بستن :

ترتیب مراحل بستن،برعکس مراحل بازکردن است.
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میل تعادل جلو

کردن باز 

کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کاربرروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 

ع است.	  انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

کــردن اجــزاء سیســتم تعلیق،بــه منظــور رعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دیــده را تعویــض 	  هنــگام بــاز و بســته 

. کنید

درزمان پایین آوردن رام زیر موتور،الزم است تا موتور و گیریبکس را توسط ابزار نگه دارنده  موتور، ثابت کنید.	 

  توجه

کنید. خ جلو راباز  1- چر

کنید. 2- طبق جلو راباز 

کنید. 3- قاب زیر سپر جلو راباز 

کنید. کانورتور اصلی را باز  کاتالیست   -4

کردن میل تعادل جلو : 5- باز 

الف( توسط ابزار نگه دارنده موتور،مجموعه موتور و گیریبکس را ثابت نگه دارید.

خ به رام زیر موتور)فلش(را آزاد کنید. ب( گیره اتصال سنسور سرعت چر

پ( 2عدد پیچ اتصال)فلش(بین رام زیر موتور و جعبه فرمان رابازکنید.

)120±10N.mگشتاور مجاز(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

918

22 - سیستم تعلیق

کنید.	  گشتاور مجاز سفت  پیچ و مهره هارا براساس 

گیرکردن می چرخد.	  که سیبک طبق به راحتی و بدون  کنید  پس از اتمام نصب،اطمینان حاصل 

کنید.	  خ را مطابق با اندازه های استاندارد تنظیم  کار،زوایای چر در پایان 

  توجه

بازدید و بررسی

1-بازدید و بررسی سیبک طبق جلو :

کنید. ک،ترک خوردگی،تغییرشکل و آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید و درصورت نیاز تعویض  گردگیر سیبک طبق رااز لحاظ استهال الف( بوش و 

کنید. کنید و درصورت نیاز تعویض  گیر سیبک طبق را بازدید و بررسی  ب( چرخش نرم و بدون 

بستن :

ترتیب مراحل بستن،برعکس مراحل بازکردن است.
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خ( 4عدد پیچ اتصال)فلش(بین میل تعادل جلو و رام زیر موتور رابازکنید.

)20±3N.mگشتاور مجاز( 

ک( میل تعادل جلو را پایین بیاورید.

کنید. گ( بست های فلزی میل تعادل )فلش( راباز 

کنید. ل( بوش های الستیکی میل تعادل جلو)فلش(را جدا

بازدید و بررسی 

1-بازدید و بررسی میل تعادل جلو :

کنید. کرده و درصورت نیازتعویض  a. بست های فلزی میل تعادل رااز لحاظ تغییرشکل،شکستگی یا مستهلک شدن بررسی 

کنید. کرده و درصورت نیازتعویض  b. بوشهای الستیکی میل تعادل رااز لحاظ ترک خوردگی،فرسودگی وتغییرشکل مورد بررسی 

بستن :

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.

پیچ و مهره ها را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

  توجه
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ت( پیــچ اتصال)فلش(قســمت باالیــی رام زیــر موتــور بــه بدنــه خــودرو را در هــر دو طــرف 

کنیــد. چــپ و راســت بــاز 

)180±18N.mگشتاور مجاز(

ج( 2عدد پیچ اتصال)فلش(قسمت عقبی رام زیر موتور به بدنه خودرو رابازکنید.

)180±18N.mگشتاور مجاز(

کنید. چ( پیچ و مهره اتصال)فلش(بین دسته موتورهای باالیی وپایینی عقب راباز 

)80±8N.mگشتاور مجاز(

رام  و  نگه داشــته  گیربکس،ثابــت  نگه دارنــده  جــک  از  اســتفاده  رابــا  گیربکــس  ه( 

کنیــد. آزاد  را  زیرموتــور 
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خ( 4عدد پیچ اتصال)فلش(بین میل تعادل جلو و رام زیر موتور رابازکنید.

)20±3N.mگشتاور مجاز( 

ک( میل تعادل جلو را پایین بیاورید.

کنید. گ( بست های فلزی میل تعادل )فلش( راباز 

کنید. ل( بوش های الستیکی میل تعادل جلو)فلش(را جدا

بازدید و بررسی 

1-بازدید و بررسی میل تعادل جلو :

کنید. کرده و درصورت نیازتعویض  a. بست های فلزی میل تعادل رااز لحاظ تغییرشکل،شکستگی یا مستهلک شدن بررسی 

کنید. کرده و درصورت نیازتعویض  b. بوشهای الستیکی میل تعادل رااز لحاظ ترک خوردگی،فرسودگی وتغییرشکل مورد بررسی 

بستن :

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.

پیچ و مهره ها را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

  توجه
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ت( پیــچ اتصال)فلش(قســمت باالیــی رام زیــر موتــور بــه بدنــه خــودرو را در هــر دو طــرف 
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ج( 2عدد پیچ اتصال)فلش(قسمت عقبی رام زیر موتور به بدنه خودرو رابازکنید.

)180±18N.mگشتاور مجاز(

کنید. چ( پیچ و مهره اتصال)فلش(بین دسته موتورهای باالیی وپایینی عقب راباز 

)80±8N.mگشتاور مجاز(

رام  و  نگه داشــته  گیربکس،ثابــت  نگه دارنــده  جــک  از  اســتفاده  رابــا  گیربکــس  ه( 

کنیــد. آزاد  را  زیرموتــور 
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بازدید و بررسی 

 بازدید و بررسی بازوئی میل تعادل جلو:

کنید. گریس بررسی نموده و درصورت لزوم تعویض  1- بوش و سیبک بازوئی های میل تعادل رااز لحاظ ترک خوردگی،گیرکردن و نشتی 

کنید. کنید ودرصورت لزوم تعویض  کنترل  2- چرخش یکنواخت و نرم سیبک بازوئی تعادل را

بستن :

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.

پیچ و مهره ها را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

چرخش یکنواخت و نرم سیبک بازوئی های میل تعادل جلو رابررسی کنید ودرصورت گیر کردن، بازوئی را تعویض کنید.	 

  توجه
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بازویی میل تعادل 

کردن  باز 

بمنظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

درزمان کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل نمایید.	 

انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنوع است.	 

هنگام باز و بسته کردن اجزاء سیستم تعلیق،بخاطر رعایت ایمنی،مهره های قفل شونده و پیچ های زنگ زده و آسیب دیده را تعویض کنید.	 

  توجه

دقت:

روش بازکردن بازوئی های چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن بازوئی  چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

الــف( قســمت پایینــی بازوئــی میــل تعــادل را بایــک آچــار ثابــت نگهداشــته ومهــره اتصــال 

بازوئــی تعــادل )فلــش(را بــا آچــار بکــس بازکنیــد.

)60±6N.mگشتاور مجاز(

ومهــره  نگهداشــته  ثابــت  آچــار  بایــک  را  تعــادل  میــل  بازوئــی  باالئــی  قســمت  ب( 

بازکنیــد. را  فنرجلــو  کمــک  بــه  تعــادل  بازوئــی  اتصال)فلــش( 

)60±6N.mگشتاور مجاز(

کنید. پ( بازوئی چپ میل تعادل جلو را جدا
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بستن :

ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن است.

پیچ و مهره ها را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

چرخش یکنواخت و نرم سیبک بازوئی های میل تعادل جلو رابررسی کنید ودرصورت گیر کردن، بازوئی را تعویض کنید.	 

  توجه
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بازویی میل تعادل 

کردن  باز 

بمنظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

درزمان کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل نمایید.	 

انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنوع است.	 

هنگام باز و بسته کردن اجزاء سیستم تعلیق،بخاطر رعایت ایمنی،مهره های قفل شونده و پیچ های زنگ زده و آسیب دیده را تعویض کنید.	 

  توجه

دقت:

روش بازکردن بازوئی های چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن بازوئی  چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ جلو چپ را باز  1- چر

الــف( قســمت پایینــی بازوئــی میــل تعــادل را بایــک آچــار ثابــت نگهداشــته ومهــره اتصــال 

بازوئــی تعــادل )فلــش(را بــا آچــار بکــس بازکنیــد.

)60±6N.mگشتاور مجاز(

ومهــره  نگهداشــته  ثابــت  آچــار  بایــک  را  تعــادل  میــل  بازوئــی  باالئــی  قســمت  ب( 

بازکنیــد. را  فنرجلــو  کمــک  بــه  تعــادل  بازوئــی  اتصال)فلــش( 

)60±6N.mگشتاور مجاز(

کنید. پ( بازوئی چپ میل تعادل جلو را جدا
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کردن باز 
دقت :
کمک فنرعقب چپ و راست یکسان است.	  روش بازکردن 
کمک فنرعقب توضیح داده شده است.	  روش بازکردن 

کمک فنر عقب چپ : 1- بازکردن 

کنید. خ عقب را باز  گیر چر الف( شل 

کمک فنرعقب و بدنه خودرو رابازکنید. ب( 2عدد پیچ اتصال باالئی)فلش(مابین 

کنید.  کسل عقب را باز  کمک فنر عقب و ا پ(پیچ اتصال پایینی)فلش(مابین 

)160±16N.mگشتاور مجاز(

کمک فنر عقب را بیرون بیاورید. ت( 

کردن  دمونتاژ 

کنید. کمک فنر عقب را باز   -1

کمک فنر)فلش(را بردارید. الف( درپوش باالیی 

کنید. کمک فنر)فلش(را باز  ب( مهره سر 
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کمک فنر ۲- قالپاق باالئی  کمک فنر ۱- درپوش مهره سر 

کمک فنر گردگیر    -۴ کمک فنر گیر  ۳- بوش ضربه 

کمک فنر عقب  -۵

کمک فنر عقب 
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کردن باز 
دقت :
کمک فنرعقب چپ و راست یکسان است.	  روش بازکردن 
کمک فنرعقب توضیح داده شده است.	  روش بازکردن 
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کنید.  کسل عقب را باز  کمک فنر عقب و ا پ(پیچ اتصال پایینی)فلش(مابین 

)160±16N.mگشتاور مجاز(

کمک فنر عقب را بیرون بیاورید. ت( 

کردن  دمونتاژ 

کنید. کمک فنر عقب را باز   -1

کمک فنر)فلش(را بردارید. الف( درپوش باالیی 

کنید. کمک فنر)فلش(را باز  ب( مهره سر 
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کمک فنر ۲- قالپاق باالئی  کمک فنر ۱- درپوش مهره سر 

کمک فنر گردگیر    -۴ کمک فنر گیر  ۳- بوش ضربه 

کمک فنر عقب  -۵

کمک فنر عقب 
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احتمال پرتاب براده های فلزی هنگام خروج گاز کمک فنر وجوددارد،لذا همواره از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

کنید.	  گاز کمک فنر بی رنگ و بو است، از استنشاق آن خودداری 

گشتاور استاندارد سفت کنید.	  پیچ و مهره ها را مطابق با

دقت کنید که هنگام نصب کردن کمک فنرعقب به اکسل عقب،کمک فنر با زاویه °14.423قرار داشته باشد.	 

پس ازنصب،با دست خودرو را به سمت باال و پایین تکان دهید.	 

  توجه

  توجه

کنید. گانه انبار  کمک فنر،آن را بطور جدا پ( پس از اسقاط 

کنید.	  کمک فنر اسقاط شده را براساس اصول حفاظت از محیط زیست نگه داری 

حفاظت از محیط زیست 

کردن  اسقاط 

کمک فنر عقب : کردن  اسقاط 

کنید. کورس آن باز  کمک فنرعقب راتا انتهای  الف( شفت 

کمــک  گاز داخلــی  ــا ب( درفاصلــه بیــن نقاطAوBیــک ســوراخ توســط دریــل ایجادکنیــد ت

فنرعقــب تخلیــه شــود.

کردن  مونتاژ 

کردن است. کردن،عکس مراحل دمونتاژ  ترتیب مراحل مونتاژ 

بستن 

کردن است. ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل باز 

کمک فنر: 2- بررسی سایر اجزاء 

کنید. کنید و درصورت نیاز،آن راتعویض  کنترل  گیر باالیی و پایینی را از بابت ترک خوردگی،فرسودگی و دفرمگی  الف( ضربه 

گیر را از بابت خرابی کنترل کنید و درصورت نیاز تعویض کنید. ب( قالپاق باالیی کمک فنر عقب و بوش ضربه 
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کنید. کمک فنر عقب)فلش( را باز  پ( قالپاق باالیی 

کنید. ج  کمک فنر عقب)فلش( را خار ت( بوش 

کنید. کمک فنر عقب)فلش( راجدا  گردگیر  ج( 

بازدید و بررسی

کمک فنر عقب  1- بازدید و بررسی 

بازدید دستی :

کنید. الف( مهره)1(را ببندید و بعد ابزارTشکل)2(را روی آن قرار دهید و آنرا سفت 

کنیــد درصورتیکــه  کمــک فنــر رابــا دســت چنــد بــار بــه بــاال و پاییــن ببریــد و بررســی  ب( 

مقاومتــی درمقابــل بــاال و پاییــن رفتــن وجودداشــت یــا صــدای غیرعــادی داشــت، کمــک فنر 

کنیــد. را تعویــض 
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کنید. گانه انبار  کمک فنر،آن را بطور جدا پ( پس از اسقاط 

کنید.	  کمک فنر اسقاط شده را براساس اصول حفاظت از محیط زیست نگه داری 

حفاظت از محیط زیست 

کردن  اسقاط 

کمک فنر عقب : کردن  اسقاط 

کنید. کورس آن باز  کمک فنرعقب راتا انتهای  الف( شفت 

کمــک  گاز داخلــی  ــا ب( درفاصلــه بیــن نقاطAوBیــک ســوراخ توســط دریــل ایجادکنیــد ت

فنرعقــب تخلیــه شــود.

کردن  مونتاژ 

کردن است. کردن،عکس مراحل دمونتاژ  ترتیب مراحل مونتاژ 

بستن 

کردن است. ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل باز 

کمک فنر: 2- بررسی سایر اجزاء 

کنید. کنید و درصورت نیاز،آن راتعویض  کنترل  گیر باالیی و پایینی را از بابت ترک خوردگی،فرسودگی و دفرمگی  الف( ضربه 

گیر را از بابت خرابی کنترل کنید و درصورت نیاز تعویض کنید. ب( قالپاق باالیی کمک فنر عقب و بوش ضربه 
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کنید. کمک فنر عقب)فلش( را باز  پ( قالپاق باالیی 

کنید. ج  کمک فنر عقب)فلش( را خار ت( بوش 

کنید. کمک فنر عقب)فلش( راجدا  گردگیر  ج( 

بازدید و بررسی

کمک فنر عقب  1- بازدید و بررسی 

بازدید دستی :

کنید. الف( مهره)1(را ببندید و بعد ابزارTشکل)2(را روی آن قرار دهید و آنرا سفت 

کنیــد درصورتیکــه  کمــک فنــر رابــا دســت چنــد بــار بــه بــاال و پاییــن ببریــد و بررســی  ب( 

مقاومتــی درمقابــل بــاال و پاییــن رفتــن وجودداشــت یــا صــدای غیرعــادی داشــت، کمــک فنر 

کنیــد. را تعویــض 
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بازدید و بررسی 

1- بازدید و بررسی فنرلول عقب :

کنید. الف( فرسودگی،ترک خوردگی و تغییرشکل فنرلول عقب را مورد بررسی قراردهید ودر صورت لزوم تعویض 

گیرهــای باالیــی و پایینــی فنرلــول عقــب رااز نظــر فرســودگی،ترک خوردگی،پارگــی و تغییرشــکل مــورد بررســی قراردهیــد ودر صــورت لــزوم آنهــارا  ب(ضربــه 

ــد. کنی ــض  تعوی

بستن :

کردن است. ترتیب مراحل بستن،برعکس باز 

گشتاور استاندارد سفت کنید.	  پیچ ومهره ها رامطابق با

ضربه گیر پایینی فنرلول عقب رابطور صحیح برروی محل مشخص شده اش روی طبق عقب نصب کنید.	 

پس ازاتمام نصب،خودرو راپایین آورده و بادست به سمت باال وپایین تکان دهید.	 

  توجه
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کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 

ع است.	   انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

ــده راتعویــض 	  ــردن اجزاءسیســتم تعلیق،بمنظوررعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دی ک ــاز وبســته  هنــگام ب

کنیــد.

  توجه

فنرلول عقب 
کردن  باز 

دقت :

روش بازکردن فنرلول های عقب چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن فنرلول چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ عقب چپ را باز  1- چر

کنید. گیربکس،مهار  الف(طبق عقب رابا استفاده از جک نگه دارنده 

کسل عقب و بدنه را بازکنید. ب( پیچ ومهره اتصال)فلش(بین ا

)135±13N.mگشتاور مجاز(

کمــی پاییــن آورده و ســپس فنرلــول عقب)فلــش(را  پ( جــک نگه دارنــده رابااحتیــاط 

کنیــد. ج  خــار

گیرهای باالیی و پایینی فنرلول عقب)فلش(را بردارید. ج( ضربه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

929

22 - سیستم تعلیق

بازدید و بررسی 

1- بازدید و بررسی فنرلول عقب :

کنید. الف( فرسودگی،ترک خوردگی و تغییرشکل فنرلول عقب را مورد بررسی قراردهید ودر صورت لزوم تعویض 

گیرهــای باالیــی و پایینــی فنرلــول عقــب رااز نظــر فرســودگی،ترک خوردگی،پارگــی و تغییرشــکل مــورد بررســی قراردهیــد ودر صــورت لــزوم آنهــارا  ب(ضربــه 

ــد. کنی ــض  تعوی

بستن :

کردن است. ترتیب مراحل بستن،برعکس باز 

گشتاور استاندارد سفت کنید.	  پیچ ومهره ها رامطابق با

ضربه گیر پایینی فنرلول عقب رابطور صحیح برروی محل مشخص شده اش روی طبق عقب نصب کنید.	 

پس ازاتمام نصب،خودرو راپایین آورده و بادست به سمت باال وپایین تکان دهید.	 

  توجه
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کنید.	  به منظور جلوگیری از بروز آسیب دیدگی،از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کار برروی سیستم تعلیق،از قفل بودن مناسب جک اطمینان حاصل  درزمان 

ع است.	   انجام هرگونه اصالح و جوشکاری برروی قطعات متحرک سیستم تعلیق ممنو

ــده راتعویــض 	  ــردن اجزاءسیســتم تعلیق،بمنظوررعایــت ایمنی،مهــره هــای قفــل شــونده و پیــچ هــای زنــگ زده و آســیب دی ک ــاز وبســته  هنــگام ب

کنیــد.

  توجه

فنرلول عقب 
کردن  باز 

دقت :

روش بازکردن فنرلول های عقب چپ و راست یکسان است.	 

روش بازکردن فنرلول چپ توضیح داده شده است.	 

کنید. خ عقب چپ را باز  1- چر

کنید. گیربکس،مهار  الف(طبق عقب رابا استفاده از جک نگه دارنده 

کسل عقب و بدنه را بازکنید. ب( پیچ ومهره اتصال)فلش(بین ا

)135±13N.mگشتاور مجاز(

کمــی پاییــن آورده و ســپس فنرلــول عقب)فلــش(را  پ( جــک نگه دارنــده رابااحتیــاط 

کنیــد. ج  خــار

گیرهای باالیی و پایینی فنرلول عقب)فلش(را بردارید. ج( ضربه 
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جدول ایرادات :

دالیل ممکن عالئم

خ جلو)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر
کشیدن خودرو  به یک سمت

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

خ جلو)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر
خ لرزش چر

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

الستیک )ساییدگی یاصحیح نبودن فشار باد تایر(
خ جلو)عدم تنظیم صحیح(سایش غیر عادی الستیک زوایای چر

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

خ بازدید قبل از تنظیم زوایای چر

1- خودرو باید بدون بار باشد.

گیرد. 2- خودرو در مکان صاف قرار 

کنید. کنید و درصورت نیاز تعویض  خ را بررسی  3- لقی بلبرینگ توپی چر

کنید. کرده ودر صورت نیاز تعویض  کنترل  4-اجزاء سیستم تعلیق رااز لحاظ فرسودگی،دفرمگی یا خرابی 

کنید. کنترل  کمک فنرها را  5- عملکرد مناسب 

کنید. کرده و درصورت نیاز تنظیم  کنترل  6- فشار باد تایرها را 

:)kpa(فشار باد استاندارد درحالت تایر سرد

کنید. کنید. هریک از دالئل ممکن را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز قعات را تعمیر, تعویض و یا تنظیم  برای یافتن ایرادات از جدول زیر استفاده 

کنید. کنترل  7- رینگ و تایر را 

الف( بازدید ظاهری رینگ و تایر از بابت فرسودگی،آسیب دیدگی و ترک خوردگی

کنید. خ ها را باالنس  ب( چر

زاپاس خ عقب چر خ جلو چر آیتم

۲۴۰ ۲۲۰ ۲۲۰ تایر بدون بار
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خ رامطابق بادستور العمل سازنده دستگاه میزان فرمان انجام دهید.	  تنظیم زوایای چر

تعمیرات دورهای و سرویسهای ادواری برای دستگاه میزان فرمان بایدانجام شده باشد.	 

  توجه

خ زوایای  چر

معرفی

کنترل شوند : خ باید پارامترهای زیر  کلی در تنظیم زوایای چر بطور 
خ جلو  کمبر چر  -1

خ جلو 2- تو-این چر
خ جلو کستر چر  -3

کینگ پین   -4
خ عقب کمبر چر  -5

خ عقب 6- تو-این چر
خ بایدانجام شود: درصورت پیاده وسوار یا تعویض هریک از قطعات زیر،فرایندتنظیم زوایای چر

طبق جلو	 
سیبک طبق جلو	 
سگدست جلو	 
کمک فنر جلو	 
جعبه فرمان و میل افقی فرمان	 
پلوس	 
رام زیر موتور	 
کسل عقب	  ا

استانداردها 

خ  پارامترهای استاندارد زوایای چر

مقادیر استاندارد پارامترها

-0.4±20' خ جلو کمبر چر خ های جلو چر

-0.5±6' خ جلو تو-این چر

12.56°±30' خ جلو کینگ پین چر

3.95°±30' خ جلو کستر چر

-0.7±20' خ عقب کمبر چر خ های عقب چر

0.11°±10' خ عقب تو-این چر

≤3 m/km کیلومتر         میزان انحراف خودرو در هر 
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جدول ایرادات :

دالیل ممکن عالئم

خ جلو)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر
کشیدن خودرو  به یک سمت

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

خ جلو)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر
خ لرزش چر

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

الستیک )ساییدگی یاصحیح نبودن فشار باد تایر(
خ جلو)عدم تنظیم صحیح(سایش غیر عادی الستیک زوایای چر

خ عقب)عدم تنظیم صحیح( زوایای چر

خ بازدید قبل از تنظیم زوایای چر

1- خودرو باید بدون بار باشد.

گیرد. 2- خودرو در مکان صاف قرار 

کنید. کنید و درصورت نیاز تعویض  خ را بررسی  3- لقی بلبرینگ توپی چر

کنید. کرده ودر صورت نیاز تعویض  کنترل  4-اجزاء سیستم تعلیق رااز لحاظ فرسودگی،دفرمگی یا خرابی 

کنید. کنترل  کمک فنرها را  5- عملکرد مناسب 

کنید. کرده و درصورت نیاز تنظیم  کنترل  6- فشار باد تایرها را 

:)kpa(فشار باد استاندارد درحالت تایر سرد

کنید. کنید. هریک از دالئل ممکن را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز قعات را تعمیر, تعویض و یا تنظیم  برای یافتن ایرادات از جدول زیر استفاده 

کنید. کنترل  7- رینگ و تایر را 

الف( بازدید ظاهری رینگ و تایر از بابت فرسودگی،آسیب دیدگی و ترک خوردگی

کنید. خ ها را باالنس  ب( چر

زاپاس خ عقب چر خ جلو چر آیتم

۲۴۰ ۲۲۰ ۲۲۰ تایر بدون بار
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خ رامطابق بادستور العمل سازنده دستگاه میزان فرمان انجام دهید.	  تنظیم زوایای چر

تعمیرات دورهای و سرویسهای ادواری برای دستگاه میزان فرمان بایدانجام شده باشد.	 

  توجه

خ زوایای  چر

معرفی

کنترل شوند : خ باید پارامترهای زیر  کلی در تنظیم زوایای چر بطور 
خ جلو  کمبر چر  -1

خ جلو 2- تو-این چر
خ جلو کستر چر  -3

کینگ پین   -4
خ عقب کمبر چر  -5

خ عقب 6- تو-این چر
خ بایدانجام شود: درصورت پیاده وسوار یا تعویض هریک از قطعات زیر،فرایندتنظیم زوایای چر

طبق جلو	 
سیبک طبق جلو	 
سگدست جلو	 
کمک فنر جلو	 
جعبه فرمان و میل افقی فرمان	 
پلوس	 
رام زیر موتور	 
کسل عقب	  ا

استانداردها 

خ  پارامترهای استاندارد زوایای چر

مقادیر استاندارد پارامترها

-0.4±20' خ جلو کمبر چر خ های جلو چر

-0.5±6' خ جلو تو-این چر

12.56°±30' خ جلو کینگ پین چر

3.95°±30' خ جلو کستر چر

-0.7±20' خ عقب کمبر چر خ های عقب چر

0.11°±10' خ عقب تو-این چر

≤3 m/km کیلومتر         میزان انحراف خودرو در هر 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

933

22 - سیستم تعلیق

خ جلو : زاویه تو-این چر

کنتــرل  خ جلــو را  خ بــه یــک ســمت وســاییدگی غیرعــادی الســتیک نامناســب را بــه دنبــال دارد. تو-ایــن چــر خ جلو،کشــیدن چــر نادرســت بــودن زاویــه تو-ایــن چــر

کنیــد. کنیــد ودرصــورت نیــاز تنظیــم 

کنید. کردن مهره قفلی روی میل افقی فرمان،زاویه تو-این رابا توجه به اندازه استاندارد تنظیم  کمک شل  به 

خ جلو : محدوده استاندارد برای تو-این چر

مقدار استاندارد نام زاویه
-0.5°±6ʹ خ جلو تو-این چر

بازدید و بررسی :

کنید. خ ها را بازدید  1- بااستفاده از دستگاه میزان فرمان،زوایای چر

کنترل دستی   -2

کنید. کرده و فشار باد الستیک ها رابر اساس مقادیر استاندارد تنظیم  الف( خودرو رادر یک مکان صاف پارک 

کنید،یعنــی  گیــری  ــدازه  خ در قســمت جلویــی خــودرو را ان ــز دو چــر ک ــه بیــن مرا ــواری فاصل ــر ن کنیــد و توســط مت ــو راعالمت گــذاری  ــز الســتیک های جل ب( مرک

. "A"ــه فاصل

کنید. گیری  خ ها قرار بگیرند.سپس فاصله "B"را اندازه  خ ها به اندازه 180درجه بچرخند و عالمت ها درقسمت عقبی چر پ( خودرو را هل دهید تا چر

ت( روش محاسبه تو-این :

a-b≤1mm=زاویه تو-ای استاندارد
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خ جلو : کمبر چر زاویه 

کــردن آن  کــرده و درصــورت نیــاز اقــدام بــه تنظیــم  خ جلــو باعــث ســایش غیرعــادی تایــر خواهــد شــد.بنابراین ایــن زاویــه را بازدیــد  کمبــر چــر نادرســت بــودن زاویــه 

کنیــد.

گــر بنابــه هردلیلــی ایــن زاویــه در  خ جلــو نیســت.ولی ا کمبــر چــر بطــور نرمــال پــس از پیــاده و ســوارکردن سیســتم تعلیــق مســتقل و سگدســت،نیازی بــه تنظیــم زاویــه 

کنیــد. محــدوده اســتاندارد نباشد،بااســتفاده از پیــچ اتصــال سگدســت بــه سیســتم تعلیــق می توانیــد آن را تنظیــم 

خ جلو : کمبر چر مقدار استاندارد زاویه 

مقدار استاندارد نام زاویه
-0.4°±20ʹ خ جلو کمبر چر زاویه 

بازدید و بررسی :

کنید. کرده ودرصورت نیاز اقدام به تعویض آنها  خ جلورابازدید  1- آسیب دیدگی وتغییرشکل اجزاء سیستم تعلیق و محرک چر

2-خودرو را برروی دستگاه تنظیم فرمان قرارداده و براساس روش توصیه شده توسط سازنده دستگاه،اقدام کنید.

کردن : تنظیم 

کمــک فنــر)1(را  خ جلــو صحیــح نیســت،پیچهای اتصــال سگدســت بــه  کمبــر چــر گرزاویــه  1-ا

کنیــد. خ آن را تنظیــم  کنیــد و ســپس باتغییــر دادن موقعیــت چــر شــل 

کنید. گشتاور مجاز سفت  کمک فنر به سگدست را با 2-پس از اتمام تنظیمات،پیچ اتصال 
)180±18N.mگشتاور مجاز(
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خ جلو : زاویه تو-این چر

کنتــرل  خ جلــو را  خ بــه یــک ســمت وســاییدگی غیرعــادی الســتیک نامناســب را بــه دنبــال دارد. تو-ایــن چــر خ جلو،کشــیدن چــر نادرســت بــودن زاویــه تو-ایــن چــر

کنیــد. کنیــد ودرصــورت نیــاز تنظیــم 

کنید. کردن مهره قفلی روی میل افقی فرمان،زاویه تو-این رابا توجه به اندازه استاندارد تنظیم  کمک شل  به 

خ جلو : محدوده استاندارد برای تو-این چر

مقدار استاندارد نام زاویه
-0.5°±6ʹ خ جلو تو-این چر

بازدید و بررسی :

کنید. خ ها را بازدید  1- بااستفاده از دستگاه میزان فرمان،زوایای چر

کنترل دستی   -2

کنید. کرده و فشار باد الستیک ها رابر اساس مقادیر استاندارد تنظیم  الف( خودرو رادر یک مکان صاف پارک 

کنید،یعنــی  گیــری  ــدازه  خ در قســمت جلویــی خــودرو را ان ــز دو چــر ک ــه بیــن مرا ــواری فاصل ــر ن کنیــد و توســط مت ــو راعالمت گــذاری  ــز الســتیک های جل ب( مرک

. "A"ــه فاصل

کنید. گیری  خ ها قرار بگیرند.سپس فاصله "B"را اندازه  خ ها به اندازه 180درجه بچرخند و عالمت ها درقسمت عقبی چر پ( خودرو را هل دهید تا چر

ت( روش محاسبه تو-این :

a-b≤1mm=زاویه تو-ای استاندارد
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خ جلو : کمبر چر زاویه 

کــردن آن  کــرده و درصــورت نیــاز اقــدام بــه تنظیــم  خ جلــو باعــث ســایش غیرعــادی تایــر خواهــد شــد.بنابراین ایــن زاویــه را بازدیــد  کمبــر چــر نادرســت بــودن زاویــه 

کنیــد.

گــر بنابــه هردلیلــی ایــن زاویــه در  خ جلــو نیســت.ولی ا کمبــر چــر بطــور نرمــال پــس از پیــاده و ســوارکردن سیســتم تعلیــق مســتقل و سگدســت،نیازی بــه تنظیــم زاویــه 

کنیــد. محــدوده اســتاندارد نباشد،بااســتفاده از پیــچ اتصــال سگدســت بــه سیســتم تعلیــق می توانیــد آن را تنظیــم 

خ جلو : کمبر چر مقدار استاندارد زاویه 

مقدار استاندارد نام زاویه
-0.4°±20ʹ خ جلو کمبر چر زاویه 

بازدید و بررسی :

کنید. کرده ودرصورت نیاز اقدام به تعویض آنها  خ جلورابازدید  1- آسیب دیدگی وتغییرشکل اجزاء سیستم تعلیق و محرک چر

2-خودرو را برروی دستگاه تنظیم فرمان قرارداده و براساس روش توصیه شده توسط سازنده دستگاه،اقدام کنید.

کردن : تنظیم 

کمــک فنــر)1(را  خ جلــو صحیــح نیســت،پیچهای اتصــال سگدســت بــه  کمبــر چــر گرزاویــه  1-ا

کنیــد. خ آن را تنظیــم  کنیــد و ســپس باتغییــر دادن موقعیــت چــر شــل 

کنید. گشتاور مجاز سفت  کمک فنر به سگدست را با 2-پس از اتمام تنظیمات،پیچ اتصال 
)180±18N.mگشتاور مجاز(
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خ جلو : کینگ پین چر کستر و  زاویه 

خ جلو فقط توسط دستگاه میزان فرمان قابل بررسی است. کینگ پین چر کستر و  1-زوایای 

خ جلو جزء ساختار اصلی طراحی خودرو هستند وقابل تنظیم نیستند. کینگ پین چر کستر و   -2

کنیــد. آســیب  کــه بــه سگدســت متصــل هســتندرا بررســی  گیــری شــده بامقادیــر اســتاندارد متفــاوت هستند،آســیب دیدگــی و یــا تغییرشــکل اجزایــی  گــر مقادیــر انــدازه  ا

کنیــد. کنیــد ودرصــورت نیــاز قطعــات معیــوب را تعویــض  دیدگــی و یــا تغییرشــکل سگدســت را نیــز بررســی 

خ جلو : کینگ پین چر کستر و  مقادیر استاندارد 

مقدار استاندارد نام زاویه
3.95°±30ʹ خ جلو کستر چر
12.56°±30ʹ خ جلو کینگ پین چر

مقدار استاندارد نام زاویه
-1°15ʹ±20ʹ خ عقب کمبر چر

خ ها چر
7ʹ±20ʹ خ عقب تو-این چر

خ عقب : کمبر و تو-این چر زاویه 

گیــری شــده بامقادیــر اســتاندارد متفــاوت  گــر مقادیــر انــدازه  خ عقــب جــزء ســاختار اصلــی طراحــی خــودرو می باشــند و قابــل تنظیــم نیســتند. ا زاویــه کمبــر و تو-ایــن چــر

کســل عقــب براثــر وارد شــدن ضربــه  گــر ا کنید.ا هستند،آســیب دیدگــی و یــا تغییرشــکل اجــزاء تعلیــق عقــب را مــورد بررســی قــرارداده ودرصــورت نیــاز آنهــا را تعویــض 

کنیــد. کســل عقــب راتعویــض  ج شــدن زوایــا خواهدشــد،بنابراین درصــورت مشــاهده ایــن ایراد،ا تغییــر شــکل یافتــه باشــد٬ باعــث ازتنظیــم خــار
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934

22 - سیستم تعلیق

کردن : تنظیم 

1- اقدامات اولیه راقبل از انجام تنظیم،انجام دهید.

کــه  کنیــد و انــدازه میــل فرمــان را تــا زمانــی   2-مهــره قفلــی میــل افقــی فرمــان)1(را شــل 

کنید. تو-این به مقدار استاندارد خودش برسد،تنظیم 

۳- مهــره قفلــی میــل افقــی فرمــان را ســفت کنیــد و بســت گردگیــر را مجــددًا نصــب کنیــد وکنتــرل کنیــد مهــره بــه درســتی درجــای خــود قرارداشــته باشــدو بســت گردگیر 

بــه درســتی نصب شــده باشــد.

)50-60N.mگشتاور مجاز(

کنید. خ جلو،در مرکز قرارگرفتن غربیلک فرمان را بررسی  4- پس از تنظیم تو-این چر

کنید. کنید.سپس مهره آن را سفت  که به صورت صاف قرارگیرد، تنظیم  گونه ای  کنید وآن را به  درصورت نیاز مهره غربیلک فرمان راباز 

)30±3N.mگشتاور مجاز(

گر بست گردگیر خاصیت فنری خود رااز دست داده بود،نسبت به تعویض آن اقدام کنید.	  ا
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خ جلو : کینگ پین چر کستر و  زاویه 

خ جلو فقط توسط دستگاه میزان فرمان قابل بررسی است. کینگ پین چر کستر و  1-زوایای 

خ جلو جزء ساختار اصلی طراحی خودرو هستند وقابل تنظیم نیستند. کینگ پین چر کستر و   -2

کنیــد. آســیب  کــه بــه سگدســت متصــل هســتندرا بررســی  گیــری شــده بامقادیــر اســتاندارد متفــاوت هستند،آســیب دیدگــی و یــا تغییرشــکل اجزایــی  گــر مقادیــر انــدازه  ا

کنیــد. کنیــد ودرصــورت نیــاز قطعــات معیــوب را تعویــض  دیدگــی و یــا تغییرشــکل سگدســت را نیــز بررســی 

خ جلو : کینگ پین چر کستر و  مقادیر استاندارد 

مقدار استاندارد نام زاویه
3.95°±30ʹ خ جلو کستر چر
12.56°±30ʹ خ جلو کینگ پین چر

مقدار استاندارد نام زاویه
-1°15ʹ±20ʹ خ عقب کمبر چر

خ ها چر
7ʹ±20ʹ خ عقب تو-این چر

خ عقب : کمبر و تو-این چر زاویه 

گیــری شــده بامقادیــر اســتاندارد متفــاوت  گــر مقادیــر انــدازه  خ عقــب جــزء ســاختار اصلــی طراحــی خــودرو می باشــند و قابــل تنظیــم نیســتند. ا زاویــه کمبــر و تو-ایــن چــر

کســل عقــب براثــر وارد شــدن ضربــه  گــر ا کنید.ا هستند،آســیب دیدگــی و یــا تغییرشــکل اجــزاء تعلیــق عقــب را مــورد بررســی قــرارداده ودرصــورت نیــاز آنهــا را تعویــض 

کنیــد. کســل عقــب راتعویــض  ج شــدن زوایــا خواهدشــد،بنابراین درصــورت مشــاهده ایــن ایراد،ا تغییــر شــکل یافتــه باشــد٬ باعــث ازتنظیــم خــار
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کردن : تنظیم 

1- اقدامات اولیه راقبل از انجام تنظیم،انجام دهید.

کــه  کنیــد و انــدازه میــل فرمــان را تــا زمانــی   2-مهــره قفلــی میــل افقــی فرمــان)1(را شــل 

کنید. تو-این به مقدار استاندارد خودش برسد،تنظیم 

۳- مهــره قفلــی میــل افقــی فرمــان را ســفت کنیــد و بســت گردگیــر را مجــددًا نصــب کنیــد وکنتــرل کنیــد مهــره بــه درســتی درجــای خــود قرارداشــته باشــدو بســت گردگیر 

بــه درســتی نصب شــده باشــد.

)50-60N.mگشتاور مجاز(

کنید. خ جلو،در مرکز قرارگرفتن غربیلک فرمان را بررسی  4- پس از تنظیم تو-این چر

کنید. کنید.سپس مهره آن را سفت  که به صورت صاف قرارگیرد، تنظیم  گونه ای  کنید وآن را به  درصورت نیاز مهره غربیلک فرمان راباز 

)30±3N.mگشتاور مجاز(

گر بست گردگیر خاصیت فنری خود رااز دست داده بود،نسبت به تعویض آن اقدام کنید.	  ا
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ست فهر

آشــنایی...... ..........................................۹۳۸

موارد احتیاطــی...................................۹۳۸

عبارت هــای روی تایر..............................۹۳۸

اســتانداردها .....................................۹۳۹

تســت و عیب یابــی.......................................۹۴۰

جــدول ایــرادات...................................۹۴۰

بازدید و بررســی...................................۹۴۰

ســرویس و نگهــداری...................................۹۴۲

تعویــض تایــر.....................................۹۴۲

خ ............................................۹۴۳ چر

کــردن........................................۹۴۳ بــاز 

بستن...........................................۹۴۳

خ..................................۹۴۴ چــر باالنــس 

کــردن....................................۹۴۴ تنظیم 

خ هــا...............................۹۴۵ جابه جائــی چر

توضیحــات ......................................۹۴۵

خ...........................۹۴۵ روش جابه جائــی چــر
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ست فهر

آشــنایی...... ..........................................۹۳۸

موارد احتیاطــی...................................۹۳۸

عبارت هــای روی تایر..............................۹۳۸

اســتانداردها .....................................۹۳۹

تســت و عیب یابــی.......................................۹۴۰

جــدول ایــرادات...................................۹۴۰

بازدید و بررســی...................................۹۴۰

ســرویس و نگهــداری...................................۹۴۲

تعویــض تایــر.....................................۹۴۲

خ ............................................۹۴۳ چر

کــردن........................................۹۴۳ بــاز 

بستن...........................................۹۴۳

خ..................................۹۴۴ چــر باالنــس 

کــردن....................................۹۴۴ تنظیم 

خ هــا...............................۹۴۵ جابه جائــی چر

توضیحــات ......................................۹۴۵

خ...........................۹۴۵ روش جابه جائــی چــر
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استاندارد ها

گشتاور های مجاز

نوع تایر

نوع رینگ

فشارباد استاندارد برای تایر سرد

)kPa( فشارباد استاندارد توضیحات

220 تایرجلو)بدون بار(

220 تایر عقب)بدون بار(

240 تایر زاپاس

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

110±10 خ پیچ چر

مشخصات توضیحات

205/55 R16 91V تایر

مشخصات توضیحات

16*6 1/2J خ رینگ چر
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خ و تایر 23 - چر

آشنایی

موارد احتیاطی

عبارت های روی تایر

کــه قابــل اعتمــاد بــوده و مقاومــت در برابرلغــزش خوبــی داشــته باشــند اســتفاده شود.اســتفاده از الســتیک هــای غیراســتاندارد 	   بایــد ازالســتیکهای مناســب 

ح یــا حتــی مــرگ شــوند. ممکــن اســت منجــر بــه تصــادف و ایجــاد جــر

خ تمیز شود.	  قبل از نصب تایر نو ، باید محل تماس آن با رینگ چر

کنید	  گشتاور مجاز سفت  کنید.سپس توسط آچار،آنها رابا  مهره ها راابتدابادست سفت 

ع است.	  خ ممنو گریس برای مهره های چر بکاربردن 

کاهش می دهند: 	  که عمرمفید تایرها را  برخی عادات بد رانندگی 

گهانی  گیری نا - شتاب 

- ترمزگیری های زیاد

- رانندگی با سرعت باال

گهانی با سرعت باال - پیچیدن نا

- برخورد با جدول یا موانع دیگر

کم  - رانندگی بافشار باد خیلی زیاد یا خیلی 

کثرســرعت مجــاز تایــر درقالــب اعــداد 	  ع تایر،اندازه،شــاخص بــار قابــل تحمــل و حدا نــو

وحــروف مطابــق شــکل بــر روی دیــواره الســتیک حــک شــده انــد.

Chery Automobile Co., Ltd.

24 - TIRE AND WHEEL

24–3

24

TIRE AND WHEEL

GENERAL INFORMATION

Precautions

Only use tires with standard specification and type, because they have excellent reliability and grip 
performance. A non-standard tire may lead to vehicle malfunction, which may cause an accident, resulting 
in serious injury or even death.
Contact surface between rim and tire should be cleaned before installing a new tire.
When installing wheel bolts, first pre-tighten the bolts by hand, and then tighten them to specified torque 
with a torque wrench.
Do not apply grease to wheel bolts.
Some bad driving habits may shorten tire life:
- Rapid acceleration
- Depressing brake pedal suddenly and firmly
- High-speed driving
- Turning at excessive speed
- Striking curbs or other obstacles
- Incorrect tire pressure while driving vehicle

Tire Identification

Letter and number code of tire type, size, load index and 
speed level are printed on side wall of tire as shown in 
illustration. 205/55 R16 91V

RM1A240010

205/55 R16 91V
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استاندارد ها

گشتاور های مجاز

نوع تایر

نوع رینگ

فشارباد استاندارد برای تایر سرد

)kPa( فشارباد استاندارد توضیحات

220 تایرجلو)بدون بار(

220 تایر عقب)بدون بار(

240 تایر زاپاس

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

110±10 خ پیچ چر

مشخصات توضیحات

205/55 R16 91V تایر

مشخصات توضیحات

16*6 1/2J خ رینگ چر
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آشنایی

موارد احتیاطی

عبارت های روی تایر

کــه قابــل اعتمــاد بــوده و مقاومــت در برابرلغــزش خوبــی داشــته باشــند اســتفاده شود.اســتفاده از الســتیک هــای غیراســتاندارد 	   بایــد ازالســتیکهای مناســب 

ح یــا حتــی مــرگ شــوند. ممکــن اســت منجــر بــه تصــادف و ایجــاد جــر

خ تمیز شود.	  قبل از نصب تایر نو ، باید محل تماس آن با رینگ چر

کنید	  گشتاور مجاز سفت  کنید.سپس توسط آچار،آنها رابا  مهره ها راابتدابادست سفت 

ع است.	  خ ممنو گریس برای مهره های چر بکاربردن 

کاهش می دهند: 	  که عمرمفید تایرها را  برخی عادات بد رانندگی 

گهانی  گیری نا - شتاب 

- ترمزگیری های زیاد

- رانندگی با سرعت باال

گهانی با سرعت باال - پیچیدن نا

- برخورد با جدول یا موانع دیگر

کم  - رانندگی بافشار باد خیلی زیاد یا خیلی 

کثرســرعت مجــاز تایــر درقالــب اعــداد 	  ع تایر،اندازه،شــاخص بــار قابــل تحمــل و حدا نــو

وحــروف مطابــق شــکل بــر روی دیــواره الســتیک حــک شــده انــد.

Chery Automobile Co., Ltd.

24 - TIRE AND WHEEL

24–3

24

TIRE AND WHEEL

GENERAL INFORMATION

Precautions

Only use tires with standard specification and type, because they have excellent reliability and grip 
performance. A non-standard tire may lead to vehicle malfunction, which may cause an accident, resulting 
in serious injury or even death.
Contact surface between rim and tire should be cleaned before installing a new tire.
When installing wheel bolts, first pre-tighten the bolts by hand, and then tighten them to specified torque 
with a torque wrench.
Do not apply grease to wheel bolts.
Some bad driving habits may shorten tire life:
- Rapid acceleration
- Depressing brake pedal suddenly and firmly
- High-speed driving
- Turning at excessive speed
- Striking curbs or other obstacles
- Incorrect tire pressure while driving vehicle

Tire Identification

Letter and number code of tire type, size, load index and 
speed level are printed on side wall of tire as shown in 
illustration. 205/55 R16 91V

RM1A240010

205/55 R16 91V
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کــه درتصویرنمایــش داده شــده  کنیــد تایرهــا ســاییدگی غیرعــادی هماننــد آن  کنتــرل   -3

باشــند.             است،نداشــته 

ــا ایــن عالیــم  گرتایرهــا ت کنید.ا کنتــرل  4- عالیــم وشــاخص هــای ســاییدگی تایر)فلــش هــا(را 

ســاییده شــده باشــند،بایدتعویض شــوند.   

کنترل کنید)شامل زاپاس(که نرمال و تنظیم باشند. 5- با فشارسنج،فشار باد همه تایرها را

6- نشتی باد از محل والوباد را بررسی کنید.

ساییدگی وسط تایر

ساییدگی یک طرف تایر

ساییدگی شانه های تایر

ساییدگی پله ای تایر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

940

خ و تایر 23 - چر

تست و عیب یابی

جدول ایرادات

بازدید و بررسی

دالئل عالئم

خ تنظیم نبودن زوایای چر ساییدگی یک طرف تایر

کم بودن میزان فشار باد تایر ساییدگی دوطرف تایر

زیادبودن میزان فشارباد تایر ساییدگی وسط تایر

خ تنظیم نبودن زوایای چر ساییدگی تایر بصورت پله پله

ترمزگیری شدید ساییدگی دربرخی از قسمت های تایر

برخورد اجسام نوک تیز ترک خوردگی دیواره تایر

صحیح نبودن میزان فشار باد تایر
صدای اضافی تایر

فرسودگی و ساییدگی تایر

کنید.دالیــل ممکــن رابــه ترتیــب مــورد بررســی قراردهیــد واقــدام بــه تعمیــر یــا تعویــض اجــزاء  بااســتفاده ازجــدول زیر،علــت ایــرادات مربــوط بــه تایرهــا را میتوانیــد پیدا

کنید. معیــوب 

1-بررســی کنیــد کــه آیامطابــق شــکل،ترک خوردگــی وخراشــیدگی برروی تایر مشــاهده می شــود 

یــا خیر؟

خ رامورد بازدید قرار دهید. 2-وجود ترک خوردگی و آسیب دیدگی دررینگ چر

که از رینگ وتایرهای استاندارد برروی خودرو استفاده شده باشد.	  کنید  دقت 

کنید.	  درصورت تعویض،فقط از تایراستاندارد استفاده 

  نکات ایمنی
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کــه درتصویرنمایــش داده شــده  کنیــد تایرهــا ســاییدگی غیرعــادی هماننــد آن  کنتــرل   -3

باشــند.             است،نداشــته 

ــا ایــن عالیــم  گرتایرهــا ت کنید.ا کنتــرل  4- عالیــم وشــاخص هــای ســاییدگی تایر)فلــش هــا(را 

ســاییده شــده باشــند،بایدتعویض شــوند.   

کنترل کنید)شامل زاپاس(که نرمال و تنظیم باشند. 5- با فشارسنج،فشار باد همه تایرها را

6- نشتی باد از محل والوباد را بررسی کنید.

ساییدگی وسط تایر

ساییدگی یک طرف تایر

ساییدگی شانه های تایر

ساییدگی پله ای تایر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

940

خ و تایر 23 - چر

تست و عیب یابی

جدول ایرادات

بازدید و بررسی

دالئل عالئم

خ تنظیم نبودن زوایای چر ساییدگی یک طرف تایر

کم بودن میزان فشار باد تایر ساییدگی دوطرف تایر

زیادبودن میزان فشارباد تایر ساییدگی وسط تایر

خ تنظیم نبودن زوایای چر ساییدگی تایر بصورت پله پله

ترمزگیری شدید ساییدگی دربرخی از قسمت های تایر

برخورد اجسام نوک تیز ترک خوردگی دیواره تایر

صحیح نبودن میزان فشار باد تایر
صدای اضافی تایر

فرسودگی و ساییدگی تایر

کنید.دالیــل ممکــن رابــه ترتیــب مــورد بررســی قراردهیــد واقــدام بــه تعمیــر یــا تعویــض اجــزاء  بااســتفاده ازجــدول زیر،علــت ایــرادات مربــوط بــه تایرهــا را میتوانیــد پیدا

کنید. معیــوب 

1-بررســی کنیــد کــه آیامطابــق شــکل،ترک خوردگــی وخراشــیدگی برروی تایر مشــاهده می شــود 

یــا خیر؟

خ رامورد بازدید قرار دهید. 2-وجود ترک خوردگی و آسیب دیدگی دررینگ چر

که از رینگ وتایرهای استاندارد برروی خودرو استفاده شده باشد.	  کنید  دقت 

کنید.	  درصورت تعویض،فقط از تایراستاندارد استفاده 

  نکات ایمنی
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خ چر

کردن باز 

خ : 1- بازکردن چر

الف( خودرو را در یک محل صاف متوقف و ترمزدستی رابکشید.

کنید. خ استفاده  خ برای شل کردن پیچ های چر ب( از آچار چر

خ ازروی زمیــن آزاد شــود بلنــد  کــه چــر پ( بــا احتیــاط و بــه کمــک جــک خــودرو را تاارتفاعــی 

کنید.

خ برای بازکردن کامل پیچ ها استفاده کنید. ت( از آچارچر

کنید. خ را از خودرو جدا  ج(چر

بستن 

خ : 1- بستن چر

خ و دیســک ترمــز نبایــد زنــگ زدگــی و خوردگــی داشــته  الــف( ســطح تمــاس بیــن چــر

باشــد.

خ رابعدازقــرار دادن آن درمحــل نصــب خــود، ابتــدا بــا دســت تــا حــد  ب( پیــچ هــای چــر

کنیــد. امــکان ســفت 

پ( ســپس از ترکمتــر بــرای بســتن پیــچ هــا بــه انــدازه اســتاندارد مشــخص شــده و بــه ترتیــب 

نشــان داده شــده درشــکل اســتفاده کنیــد.

)110±10N.mگشتاور مجاز(

خ استفاده نکنید.	  کردن ویا ضربه زدن برای تعمیرچر به هیچ وجه ازعملیات جوشکاری،گرم 

پیچ های چرخ رافقط با پیچ های مخصوص جایگزین کنید و از استفاده پیچ های متفرقه خودداری نمایید.	 

 دقت نمایید به پوشش رینگ آسیب وارد نکنید.	 

کــه باعــث آســیب رســاندن بــه تایــر و خیلــی ســفت یــا شــل بســته شــدن 	  کنیــد چــرا  خ جــدا اجتنــاب   ازاســتفاده ازآچــار بــادی بــرای بســتن پیــچ هــای چــر

پیــچ هــا مــی شــود.

گشــتاور مجــاز 	  کــردن پیــچ هــا طبــق  بــرای اطمینــان ازصحیــح بســته شــدن پیــچ ها،پــس از100کیلومتــر پیمایــش مســیر، مجــددا نســبت بــه ســفت 

اقــدام نماییــد.

  نکات ایمنی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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خ رابازکنید. 1- چر

2-  توسط دستگاه الستیک درآر ،تایر کهنه را درآورید.

3- مطابق شکل نقطه سفید در لبه تایر باید درمقابل والوباد روی رینگ قرارداشته باشد.      

4- فشار باد تایر رامطابق مشخصات استاندارد تنظیم کنید.

5- سطوح تماس والو ،تایر و رینگ رااز بابت نشتی کنترل کنید .

خ ازدستگاه باالنس استفاده کنید. 6- برای باالنس چر

کنید .  خ را نصب  7- چر

)110±10N.mگشتاور مجاز(

مشــخصات ســرعت تایــر تعویــض شــده بایــد بــا مشــخصات اســتاندارد خــودرو یکــی باشــد تاایمــن باشــد،درغیراین صــورت احتمــال ترکیــدن تایروجــود 	 

دارد.

هشدار

سرویس و نگهداری

تعویض تایر

ــول 	  ــو را در محل ــا وال ــد و ی گلیســیرین بزنی ــول  ــاد محل ــو ب ــه محــل وال ــد. ب کنی ــز  ــه پلیســه و مــواد خارجــی تمی ــاد را از هرگون ــو ب قبــل از نصــب تایر،وال

کنیــد. گلیســیرین غوطــه ور 

کنید.	  ازقرارگرفتن نقطه مشکی روی رینگ و نقطه سفید روی الستیک رو به روی هم اطمینان حاصل 

خ استفاده می شود.	  که نقطه مشکی روی رینگ وجودنداشته باشد،ازعالمت سفید رنگ و الوباد برای باالنس چر هنگامی 

فشار باد تایرها را مطابق با مقادیراستاندارد تنظیم کنید.اختالف  فشار باد تایر و فشار باد استاندارد نباید بیشتر از10درصد فشاراستاندارد باشد.	 

از تایرهای استاندارد این خودرو استفاده کنید .	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی
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خ چر

کردن باز 

خ : 1- بازکردن چر
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)110±10N.mگشتاور مجاز(
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پیــچ هــا مــی شــود.
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  نکات ایمنی
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خ رابازکنید. 1- چر
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کنید.	  ازقرارگرفتن نقطه مشکی روی رینگ و نقطه سفید روی الستیک رو به روی هم اطمینان حاصل 
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خ ها جابجایی چر

توضیحات

خ هاارتبــاط مســتقیمی بــا نحــوه 	  کند،باایــن حــال زمــان جابــه جایــی چــر خ هــا در هــر 10000kmراتوصیــه مــی  . شــرکت مدیــران خــودرو جابجایــی چــر

رانندگــی و شــرایط جــاده ای دارد.

  نکات ایمنی

تایرهــای جلــو وعقــب تحــت بارهــای مختلــف،دارای فرمــان پذیری،رانندگــی  و اثــرات ترمزگیــری متفاوتــی هســتند.بنا بــه همیــن علل،ســاییدگی آج تایرهــا نیــز 

خ هــا در فواصــل مشــخص ازکارکــرد خــودرو ،کاهــش داد. کــردن چــر باهــم متفــاوت خواهدبود.ایــن اثــرات را مــی تــوان باجابجا

خ ها :    مزایای جابجایی چر

افزایش عمر مفید تایر	 

کشش تایر	  حفظ قدرت 

حفظ نرم بودن و بی صدابودن تایر	 

خ ها : روش جابجایی چر
خ ها درشکل مقابل نشان داده شده است.  کردن چر روش پیشنهادی برای جابجا
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خ باالنس چر

کردن تنظیم 

خ باید کالیبره شده باشد.	  دستگاه باالنس چر

موادخارجی موجود در البالی آج های تایر و نیز سرب های باالنس روی رینگ را بردارید.	 

درزمان نصب سرب های باالنس به آنهاضربه وارد نکنید تا دچار  تغییرشکل نشوند.	 

 سرب های صدمه دیده وتغییرشکل یافته را مجددااستفاده نکنید.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید . خ را باز  1- چر

کنید. خ ها را تنظیم  2- فشار باد چر

کنید. خ سوار  خ موردنظر راروی دستگاه باالنس چر 3- چر

کنید. کنید واطالعات مورد نیاز ازقبیل پهنای رینگ و قطر رینگ را وارد دستگاه  4- دستگاه راروشن 

کــه ازباالنــس  کــه محاســبات دســتگاه باالنــس بــه اتمــام رســید، نقاطــی  کارنماید.پــس ازآن  5- صفحــه محافــظ تایــر رابخوابانیــد تادســتگاه بطــور خودکارشــروع بــه 

خ،صفحــه محافــظ تایــر را بــاز نکنیــد. کامــل چر ج شــده اند،توســط دســتگاه نمایــش داده خواهدشــد.قبل ازتوقــف  خــار

6- مطابــق بانتایــج دستگاه،ســرب هــای باالنــس بایددرســمت بیرونــی )1(وســمت داخلــی 

)2(لبــه رینــگ ،مطابــق شــکل مقابــل نصــب شــوند 

کنید تازمانیکه دستگاه عدد صفر رانمایش دهد. گذاشته و تست راتکرار  خ راروی دستگاه  ۷- پس ازچسباندن سرب ها،مجددا چر

خ را ازروی دستگاه بازکنید. کار،چر 8- پس از اتمام 
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خ باالنس چر
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سرویس و نگهداری     .........................1024                                       
                         1024................ ABS گیری کنترل یونیت هوا
1025...................  ABS / ESP کنترل یونیت
کــردن...................................1025 بــاز 
بستن ......................................1026
خ جلو..................1027 سنسور ســرعت چر
کــردن..................................1027 بــاز 
بررســی...........................1028 و  بازدیــد 
بســتن ............................. ........1028
خ عقب.............1029 سنســور سرعت چر
کــردن..................................1029 بــاز 
بازدیــد و بررســی.............................1030
بستن......................................1030

سنسور زاویه فرمان ........................1031
کــردن...................................1031 بــاز 
بســتن   ................ ....................1032

1018................................................U0402-00
1018................................................U0422-00
1018................................................U1000-00
1018................................................U0126-00
1018................................................U0428-00
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آشــنایی ......................................948
معرفــی ........................................948
عملکرد........................................949
استاندارها.....................................953
ابزار...........................................953

برقــی.....................................954 مــدار 
تست و عیب یابی.............................957
ایــرادات...............................957 جــدول 
مراحــل عیــب یابــی..............................958
روش رفــع کدهــای خطــای  موقتــی و غیــر دائمــی.......959   
بدنــه............................959                                                                                              اتصــال  بازدیــد 
کــد خــط...............960 عیــب یابــی بــدون وجــود 
کــد خطــا............................960   روش تاییــد 
961......ABS/ESP کنتــرل یونیــت لیســت ترمینال هــای 
جدول کد های خطا.............................962 

967...............................................C0001-04
967...............................................C0002-04
967...............................................C0003-04
967...............................................C0004-04
967...............................................C0010-04
967...............................................C0011-04
967...............................................C0014-04
967...............................................C0015-04
967...............................................C0018-04
967...............................................C0019-04
967..............................................C001C-04
967................................................C01D-04
967..............................................C1003-04
967...............................................C1004-00
971...............................................C0020-04
975................................................C0031-00
975...............................................C0031-09
975...............................................C0031-11
975..............................................C0031-12
975...............................................C0031-13
975...............................................C0031-29
981...............................................C0034-00
981................................................C0034-09

981...............................................C0034-11
981................................................C0034-12
981................................................C0034-13
981................................................C0034-29
987................................................C0037-00
987................................................C0037-09
987................................................C0037-11
987................................................C0037-12
987................................................C0037-13
987................................................C0037-29
993...............................................C003A-00
993...............................................C003A-09
993...............................................C003A-11
993...............................................C003A-12
993...............................................C003A-13
993...............................................C003A-29
999................................................C0051-29
999................................................C0051-54
999................................................C0051-64
999................................................C0061-64
999................................................C0062-64
999................................................C0063-64
1005...............................................C006B-00
1007................................................C0089-04
1010................................................C1000-16
1010................................................C1000-17
1014................................................C1001-04
1014................................................C1009-00
1018................................................C1005-08
1018................................................C1006-29
1018................................................C1007-29
1018................................................U0005-00
1018................................................U0007-00
1018................................................U0073-00
1018................................................U0100-00
1018................................................U0101-00
1018................................................U0140-00
1018................................................U0401-00
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سرویس و نگهداری     .........................1024                                       
                         1024................ ABS گیری کنترل یونیت هوا
1025...................  ABS / ESP کنترل یونیت
کــردن...................................1025 بــاز 
بستن ......................................1026
خ جلو..................1027 سنسور ســرعت چر
کــردن..................................1027 بــاز 
بررســی...........................1028 و  بازدیــد 
بســتن ............................. ........1028
خ عقب.............1029 سنســور سرعت چر
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بازدیــد و بررســی.............................1030
بستن......................................1030

سنسور زاویه فرمان ........................1031
کــردن...................................1031 بــاز 
بســتن   ................ ....................1032

1018................................................U0402-00
1018................................................U0422-00
1018................................................U1000-00
1018................................................U0126-00
1018................................................U0428-00

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

946

کنترل ترمز 24 - سیستم 

آشــنایی ......................................948
معرفــی ........................................948
عملکرد........................................949
استاندارها.....................................953
ابزار...........................................953

برقــی.....................................954 مــدار 
تست و عیب یابی.............................957
ایــرادات...............................957 جــدول 
مراحــل عیــب یابــی..............................958

روش رفــع کدهــای خطــای  موقتــی و غیــر دائمــی.......959   
بدنــه............................959                                                                                              اتصــال  بازدیــد 
کــد خــط...............960 عیــب یابــی بــدون وجــود 

کــد خطــا............................960   روش تاییــد 
961......ABS/ESP کنتــرل یونیــت لیســت ترمینال هــای 

جدول کد های خطا.............................962 

967...............................................C0001-04
967...............................................C0002-04
967...............................................C0003-04
967...............................................C0004-04
967...............................................C0010-04
967...............................................C0011-04
967...............................................C0014-04
967...............................................C0015-04
967...............................................C0018-04
967...............................................C0019-04
967..............................................C001C-04
967................................................C01D-04
967..............................................C1003-04
967...............................................C1004-00
971...............................................C0020-04
975................................................C0031-00
975...............................................C0031-09
975...............................................C0031-11
975..............................................C0031-12
975...............................................C0031-13
975...............................................C0031-29
981...............................................C0034-00
981................................................C0034-09

981...............................................C0034-11
981................................................C0034-12
981................................................C0034-13
981................................................C0034-29
987................................................C0037-00
987................................................C0037-09
987................................................C0037-11
987................................................C0037-12
987................................................C0037-13
987................................................C0037-29
993...............................................C003A-00
993...............................................C003A-09
993...............................................C003A-11
993...............................................C003A-12
993...............................................C003A-13
993...............................................C003A-29
999................................................C0051-29
999................................................C0051-54
999................................................C0051-64
999................................................C0061-64
999................................................C0062-64
999................................................C0063-64
1005...............................................C006B-00
1007................................................C0089-04
1010................................................C1000-16
1010................................................C1000-17
1014................................................C1001-04
1014................................................C1009-00
1018................................................C1005-08
1018................................................C1006-29
1018................................................C1007-29
1018................................................U0005-00
1018................................................U0007-00
1018................................................U0073-00
1018................................................U0100-00
1018................................................U0101-00
1018................................................U0140-00
1018................................................U0401-00

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

949

کنترل ترمز 24 - سیستم 

عملکرد
ABS سیستم

کنتــرل  کــه در ایــن حالــت  گیــری را تشــخیص دهــد، سیســتم ترمــز وارد حالــت ABS خواهدشــد،  خ هــا در زمــان ترمــز  گــر سیســتم ABS احتمــال قفــل شــدن چــر 1- ا
کــردن آنهــا، بــه شــیر برقــی هــا و ســوپاپ هــای داخلــی خــود ســیگنال هــای فرمــان  خ هــا و پــس از آنالیــز  یونیــت ABS/ESP بــر اســاس اطالعــات سنســور ســرعت چــر

کنــد. خ هــا را جهــت جلوگیــری از قفــل شــدن، صــادر مــی  مبنــی بــر تنظیــم فشــار مناســب بــرای مــدار هــر یــک از چــر
که شاید در وهله اول غیر عادی به نظر رسند، درحالیکه آنها عادی هستند،مانند: 2- عملکرد ABS/ESP دارای برخی نشانه هایی است 

کار بیافتــد، سیســتم بــه وضعیــت خرابــی ایمــن وارد شــده و قابلیــت هــای:ABSوESP  غیــر فعــال خواهــد  کنتــرل یونیــت ABS/ESP از  گــر مــاژول الکتریکــی  a. ا
شــد. چــراغ هشــدار ABS/ESP در ایــن شــرایط روشــن مــی شــود.

ABS/ کــه طبیعــی بــوده و مربــوط بــه خــود ارزیابــی سیســتم گــوش مــی رســد  b. پــس از بــاز شــدن ســوئیچ یــا روشــن شــدن موتــور، صدایــی شــبیه "buzz" بــه 
ESP مــی باشــد.

کــه طبیعــی مــی  کنتــرل یونیــت ABS/ESP ممکــن اســت تــوام بــا صــدا باشــد،  c. عملکــرد موتــور، ســوپاپ هــا و پمــپ برگشــت مربــوط بــه قســمت هیدرولیکــی 
باشــد.

گیری و ایجاد صدا در طول عملکرد ABS/ESP نرمال می باشد. d. لرزش پدال ترمز در زمان ترمز 
گهانی ممکن است باعث تولید صدای ضربه زنی متوالی بین سیستم تعلیق و بدنه خودرو شود. e. ترمزگیری نا
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25

BRAKE CONTROL SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Brake control system equipped on this model is ABS (Anti-lock Brake System) + EBD (Electronic Brake Force 
Distribution) or ESP (Electronic Stability Program). It mainly consists of following components:

ABS/ESP control module assembly (hydraulic control module and electronic control module)
Wheel speed sensors (each wheel has one sensor)
Steering angle sensor (if equipped with ESP)
Yaw rate sensor (if equipped with ESP) (built in SRS control module assembly)

Primary purpose of ABS is to prevent wheels from being locked during sudden braking. It has following 
effects:
1. Improving vehicle driving stability.
2. Improving vehicle steering ability.
3. Maintaining optimal brake pressure.
4. Shortening brake distance efficiently.

1 - ABS/ESP Control Module Assembly 2 - Front Right Wheel Speed Sensor

3 - Rear Right Wheel Speed Sensor 4 - Steering Angle Sensor

5 - Front Left Wheel Speed Sensor 6 - Rear Left Wheel Speed Sensor

RM1A250010

6

2

5

3

4

1

آشنایی
معرفی

خ جلو راست 2-سنسور سرعت چر ABS/ ESP 1-کنترل یونیت

4-سنسور زاویه فرمان خ عقب راست 3-سنسور سرعت چر

خ عقب چپ 6-سنسور سرعت چر خ جلو چپ 5-سنسور سرعت چر

کنتــرل ترمــز در ایــن خــودرو مجهــز بــه ABS)سیســتم ترمــز ضــد قفــل( بــه همــراه EBD)سیســتم توزیــع الکترونیکــی نیــروی ترمــز( و یــا مجهــز بــه سیســتم  سیســتم 
کنتــرل ترمــز شــامل اجــزء زیــر مــی باشــد: کلــی سیســتم  کنتــرل پایــداری خــودرو( مــی باشــد. بطــور  ESP)سیســتم 

کنترل یونیت الکترونیکی(	  کنترل یونیت ABS/ESP )کنترل یونیت هیدرولیکی و 
خ دارای یک سنسور می باشد(	  خ ها ) هر چر سنسور سرعت چر
 	)ESP سنسور زاویه ای فرمان)در صورت مجهز بودن سیستم
کنترل یونیت ایربگ یکپارچه می باشد.(	  سنسور yaw )درصورت مجهز بودن به سیستم ESP( )با 

کرد: گهانی است. از دیگر مزایای ان می توان به موارد زیر اشاره  خ ها در ترمزهای نا گیری از قفل شدن چر هدف اصلی و اولیه سیستم ABS، جلو 
1. بهبود پایداری خودرو

2. بهبود حفظ تعادل و فرمان پذیری
3. حفط قدرت و فشار بهینه برای ترمز

گیری کوتاه شدن فاصله ترمز   .4
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عملکرد
ABS سیستم

کنتــرل  کــه در ایــن حالــت  گیــری را تشــخیص دهــد، سیســتم ترمــز وارد حالــت ABS خواهدشــد،  خ هــا در زمــان ترمــز  گــر سیســتم ABS احتمــال قفــل شــدن چــر 1- ا
کــردن آنهــا، بــه شــیر برقــی هــا و ســوپاپ هــای داخلــی خــود ســیگنال هــای فرمــان  خ هــا و پــس از آنالیــز  یونیــت ABS/ESP بــر اســاس اطالعــات سنســور ســرعت چــر

کنــد. خ هــا را جهــت جلوگیــری از قفــل شــدن، صــادر مــی  مبنــی بــر تنظیــم فشــار مناســب بــرای مــدار هــر یــک از چــر
که شاید در وهله اول غیر عادی به نظر رسند، درحالیکه آنها عادی هستند،مانند: 2- عملکرد ABS/ESP دارای برخی نشانه هایی است 

کار بیافتــد، سیســتم بــه وضعیــت خرابــی ایمــن وارد شــده و قابلیــت هــای:ABSوESP  غیــر فعــال خواهــد  کنتــرل یونیــت ABS/ESP از  گــر مــاژول الکتریکــی  a. ا
شــد. چــراغ هشــدار ABS/ESP در ایــن شــرایط روشــن مــی شــود.

ABS/ کــه طبیعــی بــوده و مربــوط بــه خــود ارزیابــی سیســتم گــوش مــی رســد  b. پــس از بــاز شــدن ســوئیچ یــا روشــن شــدن موتــور، صدایــی شــبیه "buzz" بــه 
ESP مــی باشــد.

کــه طبیعــی مــی  کنتــرل یونیــت ABS/ESP ممکــن اســت تــوام بــا صــدا باشــد،  c. عملکــرد موتــور، ســوپاپ هــا و پمــپ برگشــت مربــوط بــه قســمت هیدرولیکــی 
باشــد.

گیری و ایجاد صدا در طول عملکرد ABS/ESP نرمال می باشد. d. لرزش پدال ترمز در زمان ترمز 
گهانی ممکن است باعث تولید صدای ضربه زنی متوالی بین سیستم تعلیق و بدنه خودرو شود. e. ترمزگیری نا
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25

BRAKE CONTROL SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Brake control system equipped on this model is ABS (Anti-lock Brake System) + EBD (Electronic Brake Force 
Distribution) or ESP (Electronic Stability Program). It mainly consists of following components:

ABS/ESP control module assembly (hydraulic control module and electronic control module)
Wheel speed sensors (each wheel has one sensor)
Steering angle sensor (if equipped with ESP)
Yaw rate sensor (if equipped with ESP) (built in SRS control module assembly)

Primary purpose of ABS is to prevent wheels from being locked during sudden braking. It has following 
effects:
1. Improving vehicle driving stability.
2. Improving vehicle steering ability.
3. Maintaining optimal brake pressure.
4. Shortening brake distance efficiently.

1 - ABS/ESP Control Module Assembly 2 - Front Right Wheel Speed Sensor

3 - Rear Right Wheel Speed Sensor 4 - Steering Angle Sensor

5 - Front Left Wheel Speed Sensor 6 - Rear Left Wheel Speed Sensor

RM1A250010

6

2

5

3

4

1

آشنایی
معرفی

خ جلو راست 2-سنسور سرعت چر ABS/ ESP 1-کنترل یونیت

4-سنسور زاویه فرمان خ عقب راست 3-سنسور سرعت چر

خ عقب چپ 6-سنسور سرعت چر خ جلو چپ 5-سنسور سرعت چر

کنتــرل ترمــز در ایــن خــودرو مجهــز بــه ABS)سیســتم ترمــز ضــد قفــل( بــه همــراه EBD)سیســتم توزیــع الکترونیکــی نیــروی ترمــز( و یــا مجهــز بــه سیســتم  سیســتم 
کنتــرل ترمــز شــامل اجــزء زیــر مــی باشــد: کلــی سیســتم  کنتــرل پایــداری خــودرو( مــی باشــد. بطــور  ESP)سیســتم 

کنترل یونیت الکترونیکی(	  کنترل یونیت ABS/ESP )کنترل یونیت هیدرولیکی و 
خ دارای یک سنسور می باشد(	  خ ها ) هر چر سنسور سرعت چر
 	)ESP سنسور زاویه ای فرمان)در صورت مجهز بودن سیستم
کنترل یونیت ایربگ یکپارچه می باشد.(	  سنسور yaw )درصورت مجهز بودن به سیستم ESP( )با 

کرد: گهانی است. از دیگر مزایای ان می توان به موارد زیر اشاره  خ ها در ترمزهای نا گیری از قفل شدن چر هدف اصلی و اولیه سیستم ABS، جلو 
1. بهبود پایداری خودرو

2. بهبود حفظ تعادل و فرمان پذیری
3. حفط قدرت و فشار بهینه برای ترمز

گیری کوتاه شدن فاصله ترمز   .4
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25

ESP Control Mode

Description Definition Description Definition

MC1 Brake Master Cylinder Circuit 1 FLAV Front Left Wheel Outlet Valve

MC2 Brake Master Cylinder Circuit 2 FREV Front Right Wheel Inlet Valve

M Motor FRAV Front Right Wheel Outlet Valve

RP1 Return Pump 1 RLEV Rear Left Wheel Inlet Valve

RP2 Return Pump 2 RLAV Rear Left Wheel Outlet Valve

A1 Accumulator 1 RREV Rear Right Wheel Inlet Valve

A2 Accumulator 2 RRAV Rear Right Wheel Outlet Valve

FL Front Left Wheel HSV1 High Pressure Valve 1

RR Rear Right Wheel HSV2 High Pressure Valve 2

RL Rear Left Wheel USV1 Guide Valve 1

FR Front Right Wheel USV2 Guide Valve 2

FLEV Front Left Wheel Inlet Valve P/U Pressure Sensor

RM1A250030

HSV2 USV2

RVR2

USV1 HSV1

P
U

sRP1

A1
RVR1

sRP2

FREV FLEVRREVRLEV

A2

FRAV RLAV RRAV FLAV

MC2 MC1

M

FLRRRLFR

معرفیآیتممعرفیآیتم

MC1مدار شماره 1 سیلندر اصلی ترمزFLAVخ جلو چپ سوپاپ خروجی چر

MC2مدار شماره 2 سیلندر اصلی ترمزFREVخ جلو راست سوپاپ ورودی چر

Mکنترل یونیت خ جلو راستFRAVموتور  سوپاپ خروجی چر

RP11 پمپ برگشتRLEVخ عقب چپ سوپاپ ورودی چر

RP22 پمپ برگشتRLAVخ عقب چپ سوپاپ خروجی چر

A11 انبارهRREVخ عقب راست سوپاپ ورودی چر

A22 انبارهRRAVخ عقب راست سوپاپ خروجی چر

FLخ جلو چپ سوپاپ فشار باالی HSV11چر

RRخ عقب راست سوپاپ فشار باالی HSV22چر

RLخ عقب چپ سوپاپ راهنمای USV11چر

FRخ جلو راست سوپاپ راهنمای USV22چر

FLEVخ جلو چپ سنسور فشارP/Uسوپاپ ورودی چر

ESP حالت
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–5

25

ABS Control Mode

Description Definition Description Definition

MC1 Brake Master Cylinder Circuit 1 FR Front Right Wheel

MC2 Brake Master Cylinder Circuit 2 FLEV Front Left Wheel Inlet Valve

M Motor FLAV Front Left Wheel Outlet Valve

RP1 Return Pump 1 FREV Front Right Wheel Inlet Valve

RP2 Return Pump 2 FRAV Front Right Wheel Outlet Valve

A1 Accumulator 1 RLEV Rear Left Wheel Inlet Valve

A2 Accumulator 2 RLAV Rear Left Wheel Outlet Valve

FL Front Left Wheel RREV Rear Right Wheel Inlet Valve

RR Rear Right Wheel RRAV Rear Right Wheel Outlet Valve

RL Rear Left Wheel

RM1A250020

RP2 RP1

FREV FLEVRREVRLEVA2 A1

FRAV RLAV RRAV FLAV

MC2 MC1

M

FLRRRLFR

معرفیآیتممعرفیآیتم

MC1مدار شماره 1 سیلندر اصلی ترمزFRخ جلو راست چر

MC2مدار شماره 2 سیلندر اصلی ترمزFLEVخ جلو چپ سوپاپ ورودی چر

Mکنترل یونیت خ جلو چپFLAVموتور  سوپاپ خروجی چر

RP11 پمپ برگشتFREVخ جلو راست سوپاپ ورودی چر

RP22 پمپ برگشتFRAVخ جلو راست سوپاپ خروجی چر

A11 انبارهRLEVخ عقب چپ سوپاپ ورودی چر

A22 انبارهRLAVخ عقب چپ سوپاپ خروجی چر

FLخ جلو چپ خ عقب راستRREVچر سوپاپ ورودی چر

RRخ عقب راست خ عقب راستRRAVچر سوپاپ خروجی چر

RLخ عقب چپ چر

ABS حالت
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–6

25

ESP Control Mode

Description Definition Description Definition

MC1 Brake Master Cylinder Circuit 1 FLAV Front Left Wheel Outlet Valve

MC2 Brake Master Cylinder Circuit 2 FREV Front Right Wheel Inlet Valve

M Motor FRAV Front Right Wheel Outlet Valve

RP1 Return Pump 1 RLEV Rear Left Wheel Inlet Valve

RP2 Return Pump 2 RLAV Rear Left Wheel Outlet Valve

A1 Accumulator 1 RREV Rear Right Wheel Inlet Valve

A2 Accumulator 2 RRAV Rear Right Wheel Outlet Valve

FL Front Left Wheel HSV1 High Pressure Valve 1

RR Rear Right Wheel HSV2 High Pressure Valve 2

RL Rear Left Wheel USV1 Guide Valve 1

FR Front Right Wheel USV2 Guide Valve 2

FLEV Front Left Wheel Inlet Valve P/U Pressure Sensor

RM1A250030

HSV2 USV2

RVR2

USV1 HSV1

P
U

sRP1

A1
RVR1

sRP2

FREV FLEVRREVRLEV

A2

FRAV RLAV RRAV FLAV

MC2 MC1

M

FLRRRLFR

معرفیآیتممعرفیآیتم

MC1مدار شماره 1 سیلندر اصلی ترمزFLAVخ جلو چپ سوپاپ خروجی چر

MC2مدار شماره 2 سیلندر اصلی ترمزFREVخ جلو راست سوپاپ ورودی چر

Mکنترل یونیت خ جلو راستFRAVموتور  سوپاپ خروجی چر

RP11 پمپ برگشتRLEVخ عقب چپ سوپاپ ورودی چر

RP22 پمپ برگشتRLAVخ عقب چپ سوپاپ خروجی چر

A11 انبارهRREVخ عقب راست سوپاپ ورودی چر

A22 انبارهRRAVخ عقب راست سوپاپ خروجی چر

FLخ جلو چپ سوپاپ فشار باالی HSV11چر

RRخ عقب راست سوپاپ فشار باالی HSV22چر

RLخ عقب چپ سوپاپ راهنمای USV11چر

FRخ جلو راست سوپاپ راهنمای USV22چر

FLEVخ جلو چپ سنسور فشارP/Uسوپاپ ورودی چر

ESP حالت
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–5

25

ABS Control Mode

Description Definition Description Definition

MC1 Brake Master Cylinder Circuit 1 FR Front Right Wheel

MC2 Brake Master Cylinder Circuit 2 FLEV Front Left Wheel Inlet Valve

M Motor FLAV Front Left Wheel Outlet Valve

RP1 Return Pump 1 FREV Front Right Wheel Inlet Valve

RP2 Return Pump 2 FRAV Front Right Wheel Outlet Valve

A1 Accumulator 1 RLEV Rear Left Wheel Inlet Valve

A2 Accumulator 2 RLAV Rear Left Wheel Outlet Valve

FL Front Left Wheel RREV Rear Right Wheel Inlet Valve

RR Rear Right Wheel RRAV Rear Right Wheel Outlet Valve

RL Rear Left Wheel

RM1A250020

RP2 RP1

FREV FLEVRREVRLEVA2 A1

FRAV RLAV RRAV FLAV

MC2 MC1

M

FLRRRLFR

معرفیآیتممعرفیآیتم

MC1مدار شماره 1 سیلندر اصلی ترمزFRخ جلو راست چر

MC2مدار شماره 2 سیلندر اصلی ترمزFLEVخ جلو چپ سوپاپ ورودی چر

Mکنترل یونیت خ جلو چپFLAVموتور  سوپاپ خروجی چر

RP11 پمپ برگشتFREVخ جلو راست سوپاپ ورودی چر

RP22 پمپ برگشتFRAVخ جلو راست سوپاپ خروجی چر

A11 انبارهRLEVخ عقب چپ سوپاپ ورودی چر

A22 انبارهRLAVخ عقب چپ سوپاپ خروجی چر

FLخ جلو چپ خ عقب راستRREVچر سوپاپ ورودی چر

RRخ عقب راست خ عقب راستRRAVچر سوپاپ خروجی چر

RLخ عقب چپ چر

ABS حالت
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–8

25

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Brake Pipe Coupling Plug 18 ± 2

Coupling Nut Between ABS/ESP Control Module 
Assembly and Mounting Bracket 8 ± 2

Coupling Bolt Between ABS/ESP Control Module 
Assembly Mounting Bracket and Body 23 ± 3.5

Front Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

Rear Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–8

25

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Brake Pipe Coupling Plug 18 ± 2

Coupling Nut Between ABS/ESP Control Module 
Assembly and Mounting Bracket 8 ± 2

Coupling Bolt Between ABS/ESP Control Module 
Assembly Mounting Bracket and Body 23 ± 3.5

Front Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

Rear Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

استاندارد ها
گشتاور های مجاز

گشتاور )N.m(توضیحات

2 ± 18کوپلینگ لوله ترمز

کنترل یونیت ABS/ESP و پایه آن 2 ± 8مهره اتصال بین 

کنترل یونیت ABS/ESP به بدنه خودرو 3/5±23پبچ اتصال پایه 

خ جلو 1/5±9پیچ اتصال سنسور سرعت چر

خ عقب 1/5±9پیچ اتصال سنسور سرعت چر

X-431 دستگاه عیب یاب

مولتی متر دیجیتال

ابزار
ابزار عمومی
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

ترمز معمولی
کــه در ،ســیلندر اصلــی ترمــز تولیــد شــده  کافــی نباشــد، فشــار روغنــی  کــردن آن هــا  خ هــا بــرای قفــل  گــر فشــار ترمــز اعمــال شــده بــه چــر در خــودرو هــای مجهــز بــه ABS  ا
کــه ادامــه ترمزگیــری الزم نباشــد و یــا  گذاشــت.زمانی  گیــری را بــه اجــرا خواهــد  خ هــا منتقــل شــده و عمــل ترمــز  اســت از طریــق ســوپاپ هــای دایمــا بــاز بــه ســیلندر چــر
کاهــش خواهــد یافــت. خ هــا بــه ســیلندر اصلــی ترمــز بــاز خواهــد گشــت و در نتیجــه فشــار ترمــز  کاهــش دهــد، روغــن ترمــز از ســیلندر چــر راننــده فشــار روی پــدال ترمــز را 

ترمز ABS)مرحله آزادکردن فشار(
خ هــا خواهــد شــد. در  کــه باعــث قفــل شــدن چــر گرفــت  خ هــا ســریع تــر از خــودرو صــورت خواهــد  کاهــش ســرعت چــر گــر فشــار ترمــز اعمــال شــده بیــش از حــد باشــد،  ا
کنتــرل هیدرولیــک خواهــد داد. بــه عبــارت دیگــر ســوپاپ هــای دائمــا بــاز عبــور روغــن را متوقــف  کاهــش فشــار روغــن را بــه واحــد  کنتــرل یونیــت دســتور  ایــن صــورت، 
کاهــش یابــد. در ایــن حالــت، روغــن ترمــز موجــود در  خ هــا  کــرد و مســیر عبــور روغــن از ســوپاپ هــای دائمــا بســته بــاز خواهــد شــد تــا فشــار روغــن ســیلندر چــر خواهنــد 
کار موتــور ABS، روغــن ذخیــره شــده در انبــاره ، بــه ســیلندر اصلــی  خ هــا بــه طــور موقــت در انبــاره فشــار پاییــن ذخیــره خواهــد شــد. در نهایــت بــه واســطه  ســیلندر چــر

گردانــده خواهــد شــد. ترمــز بــاز 

ترمز ABS) مرحله حفظ فشار(
کــه در آن ســوپاپ هــای دائمــا بــاز )NO( و دائمــا  خ هــا در حــد مناســبی باشــد سیســتم ABS وارد مرحلــه فشــار مــی شــود  کــه فشــار اعمــال شــده بــه ســیلندر چــر هنگامــی 

بســته )NC( جهــت حفــظ میــزان فشــار ترمــز ســیلندرها، بســته خواهند شــد.

وضعیت سوپاپ وضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بازقطعدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بستهوصلدایما باز

)NC(بازوصلدائما بسته

 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بستهوصلدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

رمز ABS ) مرحله تقویت فشار(
ک بیــن تایــر و جــاده افزایــش یابــد، ضــروری اســت تــا فشــار  گــر میــزان برگشــت روغــن بیشــتر باشــد و یــا ضریــب اصطــکا کاهــش یافتــه باشــد، ا کــه فشــار روغــن  زمانــی 
کــرد. بــه عبــارت دیگــر  کنتــرل هیدرولیکــی صــادر خواهــد  کنتــرل یونیــت ABS/ESP دســتور افزایــش فشــار را بــه واحــد  خ افزایــش یابــد. در ایــن حالــت  روغــن هــر چــر
خ افزایــش یابــد. روغــن ترمــز ذخیــره  کــرده و ســوپاپ دائمــا بســته مســیر روغــن را خواهــد بســت تــا فشــار روغــن در ســیلندر چــر ســوپاپ دائمــا بــاز مســیر روغــن را بــاز 

خ ارســال خواهــد شــد. کــم فشــار توســط ســیلندر اصلــی ترمــز و ســوپاپ دائمــا بــاز بــه ســیلندر چــر شــده در انبــاره 

 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بازقطعدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

سیستم ABS مراحل آزاد کردن فشار، حفظ فشار و تقویت فشار را تا زمان متوقف شدن خودرو تکرار می نماید تا فرمان پذیری و ترمز گیری مناسبی را ارائه دهد.
کنتــرل پایــداری، ســوپاپ هــای فشــار بــاال بــه حالــت بــاز  کشــش و سیســتم  کنتــرل  کاری ســیتم ESP شــبیه ABS مــی باشــد. در صــورت فعــال شــدن سیســتم  مراحــل 

خ هــا تامیــن شــود. و ســوپاپ هــای فشــار پاییــن بــه حالــت بســته در مــی آینــد تــا افزایــش فشــار مــورد نیــاز در ســیلندر چــر
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–8

25

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Brake Pipe Coupling Plug 18 ± 2

Coupling Nut Between ABS/ESP Control Module 
Assembly and Mounting Bracket 8 ± 2

Coupling Bolt Between ABS/ESP Control Module 
Assembly Mounting Bracket and Body 23 ± 3.5

Front Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

Rear Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–8

25

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Brake Pipe Coupling Plug 18 ± 2

Coupling Nut Between ABS/ESP Control Module 
Assembly and Mounting Bracket 8 ± 2

Coupling Bolt Between ABS/ESP Control Module 
Assembly Mounting Bracket and Body 23 ± 3.5

Front Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

Rear Wheel Speed Sensor Fixing Bolt 9 ± 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

استاندارد ها
گشتاور های مجاز

گشتاور )N.m(توضیحات

2 ± 18کوپلینگ لوله ترمز

کنترل یونیت ABS/ESP و پایه آن 2 ± 8مهره اتصال بین 

کنترل یونیت ABS/ESP به بدنه خودرو 3/5±23پبچ اتصال پایه 

خ جلو 1/5±9پیچ اتصال سنسور سرعت چر

خ عقب 1/5±9پیچ اتصال سنسور سرعت چر

X-431 دستگاه عیب یاب

مولتی متر دیجیتال

ابزار
ابزار عمومی
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

ترمز معمولی
کــه در ،ســیلندر اصلــی ترمــز تولیــد شــده  کافــی نباشــد، فشــار روغنــی  کــردن آن هــا  خ هــا بــرای قفــل  گــر فشــار ترمــز اعمــال شــده بــه چــر در خــودرو هــای مجهــز بــه ABS  ا
کــه ادامــه ترمزگیــری الزم نباشــد و یــا  گذاشــت.زمانی  گیــری را بــه اجــرا خواهــد  خ هــا منتقــل شــده و عمــل ترمــز  اســت از طریــق ســوپاپ هــای دایمــا بــاز بــه ســیلندر چــر
کاهــش خواهــد یافــت. خ هــا بــه ســیلندر اصلــی ترمــز بــاز خواهــد گشــت و در نتیجــه فشــار ترمــز  کاهــش دهــد، روغــن ترمــز از ســیلندر چــر راننــده فشــار روی پــدال ترمــز را 

ترمز ABS)مرحله آزادکردن فشار(
خ هــا خواهــد شــد. در  کــه باعــث قفــل شــدن چــر گرفــت  خ هــا ســریع تــر از خــودرو صــورت خواهــد  کاهــش ســرعت چــر گــر فشــار ترمــز اعمــال شــده بیــش از حــد باشــد،  ا
کنتــرل هیدرولیــک خواهــد داد. بــه عبــارت دیگــر ســوپاپ هــای دائمــا بــاز عبــور روغــن را متوقــف  کاهــش فشــار روغــن را بــه واحــد  کنتــرل یونیــت دســتور  ایــن صــورت، 
کاهــش یابــد. در ایــن حالــت، روغــن ترمــز موجــود در  خ هــا  کــرد و مســیر عبــور روغــن از ســوپاپ هــای دائمــا بســته بــاز خواهــد شــد تــا فشــار روغــن ســیلندر چــر خواهنــد 
کار موتــور ABS، روغــن ذخیــره شــده در انبــاره ، بــه ســیلندر اصلــی  خ هــا بــه طــور موقــت در انبــاره فشــار پاییــن ذخیــره خواهــد شــد. در نهایــت بــه واســطه  ســیلندر چــر

گردانــده خواهــد شــد. ترمــز بــاز 

ترمز ABS) مرحله حفظ فشار(
کــه در آن ســوپاپ هــای دائمــا بــاز )NO( و دائمــا  خ هــا در حــد مناســبی باشــد سیســتم ABS وارد مرحلــه فشــار مــی شــود  کــه فشــار اعمــال شــده بــه ســیلندر چــر هنگامــی 

بســته )NC( جهــت حفــظ میــزان فشــار ترمــز ســیلندرها، بســته خواهند شــد.

وضعیت سوپاپ وضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بازقطعدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بستهوصلدایما باز

)NC(بازوصلدائما بسته

 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بستهوصلدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

رمز ABS ) مرحله تقویت فشار(
ک بیــن تایــر و جــاده افزایــش یابــد، ضــروری اســت تــا فشــار  گــر میــزان برگشــت روغــن بیشــتر باشــد و یــا ضریــب اصطــکا کاهــش یافتــه باشــد، ا کــه فشــار روغــن  زمانــی 
کــرد. بــه عبــارت دیگــر  کنتــرل هیدرولیکــی صــادر خواهــد  کنتــرل یونیــت ABS/ESP دســتور افزایــش فشــار را بــه واحــد  خ افزایــش یابــد. در ایــن حالــت  روغــن هــر چــر
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 وضعیت سوپاپوضعیت برق تغذیهسوپاپ

)ON( بازقطعدایما باز

)NC(بستهقطعدائما بسته

سیستم ABS مراحل آزاد کردن فشار، حفظ فشار و تقویت فشار را تا زمان متوقف شدن خودرو تکرار می نماید تا فرمان پذیری و ترمز گیری مناسبی را ارائه دهد.
کنتــرل پایــداری، ســوپاپ هــای فشــار بــاال بــه حالــت بــاز  کشــش و سیســتم  کنتــرل  کاری ســیتم ESP شــبیه ABS مــی باشــد. در صــورت فعــال شــدن سیســتم  مراحــل 

خ هــا تامیــن شــود. و ســوپاپ هــای فشــار پاییــن بــه حالــت بســته در مــی آینــد تــا افزایــش فشــار مــورد نیــاز در ســیلندر چــر
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

تست و عیب یابی
جدول ایرادات

دقت:
کنید. کنید و قطعه معیوب را تعمیر، تعویض و یا تنظیم  کلیه علل ممکن را به ترتیب بررسی  کمک بگیرید.  از جدول زیر برای یافتن علت ایرادات 

عللعالئم

پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ABS/ESP روشن نمی شود.

فیوز

کانکتور یا دسته سیم

ABS/ESP کنترل یونیت

کیلومتر شمار پنل 

چراغ هشدار ABS/ESP روشن می ماند.

 فیوز

کانکتور یا دسته سیم

ABS/ESP کنترل یونیت

کیلومتر شمار پنل 

کانکتور یا دسته سیمچراغ نشانگر غیر فعال شدن ESP روشن نمی شود یا بطور دائم روشن می ماند.

ABS/ESP کنترل یونیت

کیلومتر شمار پنل 

عملکرد ABS/ESP غیر عادی است.

کثیفی( خ )آسیب دیدگی، نصب نا صحیح،  سنسور سرعت چر

کثیفی( خ)آسیب دیدگی، نصب نا صحیح،  رینگ سیگنال چر

کثیفی( سنسور زاویه فرمان )آسیب دیدگی ،نصب نا صحیح، 

مدار سیستم ترمز)گرفتگی یا نشتی روغن(

کانکتور یا دسته سیم

ABS/ESP کنترل یونیت

ABS/ESP کنترل یونیت عدم امکان برقراری ارتباط دستگاه عیب یاب با 

فیوز

کانکتور یا دسته سیم

ABS/ESP کنترل یونیت
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جدول ایرادات

دقت:
کنید. کنید و قطعه معیوب را تعمیر، تعویض و یا تنظیم  کلیه علل ممکن را به ترتیب بررسی  کمک بگیرید.  از جدول زیر برای یافتن علت ایرادات 

عللعالئم

پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ABS/ESP روشن نمی شود.
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کانکتور یا دسته سیم
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کیلومتر شمار پنل 

چراغ هشدار ABS/ESP روشن می ماند.

 فیوز
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ABS/ESP کنترل یونیت

کیلومتر شمار پنل 

کانکتور یا دسته سیمچراغ نشانگر غیر فعال شدن ESP روشن نمی شود یا بطور دائم روشن می ماند.

ABS/ESP کنترل یونیت

کیلومتر شمار پنل 

عملکرد ABS/ESP غیر عادی است.

کثیفی( خ )آسیب دیدگی، نصب نا صحیح،  سنسور سرعت چر
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کثیفی( سنسور زاویه فرمان )آسیب دیدگی ،نصب نا صحیح، 

مدار سیستم ترمز)گرفتگی یا نشتی روغن(

کانکتور یا دسته سیم

ABS/ESP کنترل یونیت

ABS/ESP کنترل یونیت عدم امکان برقراری ارتباط دستگاه عیب یاب با 

فیوز
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ABS/ESP کنترل یونیت
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عیب یابی و رفع ایراد براساس جدول ایرادات و سپس مراجعه به مرحله 9 8

تست خودرو و تایید رفع شدن ایراد 9

تست خودرو و تایید رفع شدن ایراد 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطای موقتی و غیر دائمی روش رفع 
کدهای موقتی و تصادفی، اقدامات زیر را انجام دهید:	  در صورت وجود 
کنید.	  کنترل  کانکتور ها را  شل بودن 
کنید.	  له شدگی، شکستگی، تا شدگی و آسیب دیدگی دسته سیم ها را بررسی 
کد خطا را تکان دهید تا وجود تداخل سیگنال در مدار مشخص شود.	  کانکتور مرتبط با  دسته سیم و 
کنید.	  کد خطا ظاهر می شود، شبیه سازی  که در آن  در صورت امکان شرایطی را 
کنید.	  کد خطا یا پارامتر ها را در زمان تکان دادن دسته سیم ها بررسی  تغییر یافتن 
کنید.	  شکستگی، خم شدن یا رسوب بستن پین ها را بررسی 
که باعث تولید سیگنال های اشتباه می شود، 	  خ ها و محل نصب آنها را از لحاظ آسیب دیدگی و وجود مواد خارجی و سایر شرایطی  سنسور سرعت چر

مورد بازدید قرار دهید.
کنید.	  کدخطا را بازدید و تمیز  کانکتور ها و اتصال بدنه های مرتبط با  کلیه 
گردیده است.	  کدهای خطا  کدام برق منفی یا مثبت باعث بروز  که  کنید  کدهای خطا زیاد باشد، از طریق مدار، بررسی  که تعداد  در صورتی 
کنید.	  کد خطا، به آنها مراجعه  در صورت وجود اطالعیه فنی در خصوص 
 	

بازدید اتصال بدنه
ک، مواد خورنده و یا رسوب بستن  گرد و خا اتصال بدنه ها برای بررسی صحیح مدارات برقی حائز اهمیت می باشند. اتصال بدنه ها معموال در معرض رطوبت، 

گذار است. کلی مدار تاثیر  که در عملکرد  قرار دارند.زنگ زدن باعث ایجاد مقاومت ناخواسته در مدار می شود 
کنترل الکترونیکی نسبت به اتصال بدنه مرتبط به خود بسیار حساس می باشند. یک اتصال بدنه شل و یا زنگ زده بطور قابل مالحظه ای 	  مدارات 

گذاشت.اتصال بدنه ها را طی مراحل زیر مورد بازدید قرار دهید: بر عملکرد مدار تاثیر خواهد 
کنید.	  پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.	  سطح تماس اتصال بدنه را از نظر وجود مواد خارجی، رنگ، زنگ و... بررسی 
کنید.	  در صورت لزوم و جهت اطمینان از اتصال مناسب، محل را تمیز 
کنید.	  پیچ یا مهره اتصال بدنه را بطور صحیح سفت 
کنید.	  تداخل سایر قسمت ها و سیستم ها با اتصال بدنه را بررسی 
کنند،اتصال صحیح آنها را مورد بازدید و بررسی قرار دهید.	  گر دسته سیم های زیادی از یک اتصال بدنه استفاده می  ا
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مراحل عیب یابی

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1

بررسی ولتاژ باتری 2

آنالیز اظهارات مشتری 3

کد های خطا کردن  خواندن و پاک  4

کد خطا وجود ندارد( و سپس مراجعه به مرحله 9 که  تعمیر و رفع ایراد )حالتی  6

کد خطا( و سپس مراجعه به مرحله 9 عیب یابی و رفع ایراد) براساس مراحل عیب یابی  7

کدهای  کنید و مجددا  کنید و شرایط ایجاد ایراد را بازسازی  شبیه سازی ایراد : با سرعت 15Km/h یا بیشتر با خودرو رانندگی 
خطا را بخوانید.
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد باتری:11 تا 14 ولت
کنید. کمتر از 11 ولت است، باتری را قبل از شروع مرحله بعدی، شارژ یا تعویض  گر ولتاژ  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

به مرحله 7 بروید

کنید. کدهای خطای حافظه به مرحله 8 مراجعه  برای 

 کد خطا
وجود دارد

 کد خطا
وجود ندارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطای موقتی و غیر دائمی روش رفع 
کدهای موقتی و تصادفی، اقدامات زیر را انجام دهید:	  در صورت وجود 
کنید.	  کنترل  کانکتور ها را  شل بودن 
کنید.	  له شدگی، شکستگی، تا شدگی و آسیب دیدگی دسته سیم ها را بررسی 
کد خطا را تکان دهید تا وجود تداخل سیگنال در مدار مشخص شود.	  کانکتور مرتبط با  دسته سیم و 
کنید.	  کد خطا ظاهر می شود، شبیه سازی  که در آن  در صورت امکان شرایطی را 
کنید.	  کد خطا یا پارامتر ها را در زمان تکان دادن دسته سیم ها بررسی  تغییر یافتن 
کنید.	  شکستگی، خم شدن یا رسوب بستن پین ها را بررسی 
که باعث تولید سیگنال های اشتباه می شود، 	  خ ها و محل نصب آنها را از لحاظ آسیب دیدگی و وجود مواد خارجی و سایر شرایطی  سنسور سرعت چر

مورد بازدید قرار دهید.
کنید.	  کدخطا را بازدید و تمیز  کانکتور ها و اتصال بدنه های مرتبط با  کلیه 
گردیده است.	  کدهای خطا  کدام برق منفی یا مثبت باعث بروز  که  کنید  کدهای خطا زیاد باشد، از طریق مدار، بررسی  که تعداد  در صورتی 
کنید.	  کد خطا، به آنها مراجعه  در صورت وجود اطالعیه فنی در خصوص 
 	

بازدید اتصال بدنه
ک، مواد خورنده و یا رسوب بستن  گرد و خا اتصال بدنه ها برای بررسی صحیح مدارات برقی حائز اهمیت می باشند. اتصال بدنه ها معموال در معرض رطوبت، 

گذار است. کلی مدار تاثیر  که در عملکرد  قرار دارند.زنگ زدن باعث ایجاد مقاومت ناخواسته در مدار می شود 
کنترل الکترونیکی نسبت به اتصال بدنه مرتبط به خود بسیار حساس می باشند. یک اتصال بدنه شل و یا زنگ زده بطور قابل مالحظه ای 	  مدارات 

گذاشت.اتصال بدنه ها را طی مراحل زیر مورد بازدید قرار دهید: بر عملکرد مدار تاثیر خواهد 
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کنند،اتصال صحیح آنها را مورد بازدید و بررسی قرار دهید.	  گر دسته سیم های زیادی از یک اتصال بدنه استفاده می  ا
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مراحل عیب یابی

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1

بررسی ولتاژ باتری 2

آنالیز اظهارات مشتری 3

کد های خطا کردن  خواندن و پاک  4

کد خطا وجود ندارد( و سپس مراجعه به مرحله 9 که  تعمیر و رفع ایراد )حالتی  6

کد خطا( و سپس مراجعه به مرحله 9 عیب یابی و رفع ایراد) براساس مراحل عیب یابی  7

کدهای  کنید و مجددا  کنید و شرایط ایجاد ایراد را بازسازی  شبیه سازی ایراد : با سرعت 15Km/h یا بیشتر با خودرو رانندگی 
خطا را بخوانید.

5

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:
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Standard voltage: 11 to 14 V
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NEXT

NEXT
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For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13
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Ground Inspection
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HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis
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NEXT
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No 
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5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد باتری:11 تا 14 ولت
کنید. کمتر از 11 ولت است، باتری را قبل از شروع مرحله بعدی، شارژ یا تعویض  گر ولتاژ  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

به مرحله 7 بروید

کنید. کدهای خطای حافظه به مرحله 8 مراجعه  برای 

 کد خطا
وجود دارد

 کد خطا
وجود ندارد
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

ABS/ESP کنترل یونیت لیست ترمینال های 

توضیحاتشماره پایهتوضیحاتشماره پایه

کنترل یونیت(1 -20برق مثبت باتری )موتور 

2PEPS خ به -21سیگنال خروجی سنسور سرعت چر

3-22-

خ جلو راست4 کن 23ESPسیگنال سنسور سرعت چر کلید قطع  خروجی 

5-24-

برق مثبت باتری6-25

7-26CAN1-H

خ جلو چپ8 -27سیگنال سنسور سرعت چر

برق با سوئیچ9-28

خ عقب راست10-29 سیگنال سنسور سرعت چر

سیگنال سوئیچ پدال ترمز11-30

12ESP کن کلید قطع  خ عقب چپ31ورودی  تغذیه سنسور سرعت چر

-32اتصال بدنه13

14CAN1-L33-

15-34-

خ جلو راست16 -35تغذیه برق سنسور سرعت چر

خ عقب راست17 -36تغذیه برق سنسور سرعت چر

خ عقب چپ18 -37سیگنال سنسور سرعت چر

خ جلو چپ19 اتصال بدنه38تغذیه برق سنسور سرعت چر
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کد خطا عیب یابی و رفع ایراد بدون وجود 
کد خطا مواجه شده اید. کنترل ترمز وجود ندارد، شما با یکی از ایرادات بدون  کد خطایی در سیستم  کنید و لی  گر مشکلی در سیستم ترمز خودرو مشاهده می  ا

که می تواند باعث بروز این حالت شوند عبارتند از: برخی از عللی 
کورس بیش از حد پدال ترمز و یا ترمز غیر موثر شود(.. 1 گیری ضعیف،  نشتی روغن ترمز )می تواند باعث ترمز 
استفاده از روغن ترمز نامرغوب و غیر استاندارد )می تواند باعث زنگ زدگی لوله های ترمز و یا اجزاء داخلی کنترل یونیت ABS/ESP و ترمز غیر موثر شود(.. 2
وجود هوا در مدار ترمز )می تواند باعث ضعیف شدن ترمز و یا ترمز غیر موثر شود(.. 3
گیری و یا ترمز غیر موثر شود(.. 4 گرفتگی و انسداد لوله های ترمز)می تواند باعث سخت شدن ترمز 
کورس زیاد پدال ترمز شود(.. 5 گیری ضعیف و یا  ساییدگی دیسک ترمز )می تواند باعث ترمز 
کورس زیاد پدال ترمز یا ترمز غیر موثر شود(.. 6 گیری،  خرابی بوستر ترمز )می تواند باعث ترمزگیری ضعیف و سخت شدن ترمز 
کند(.. 7 کارایی عملکرد ترمز شده و خط ترمزگیری را زیاد می  کاهش  اتصال اشتباه لوله های ترمز) باعث 

نکته: 
کد خطا می شود. کنترل یونیت ABS/ESP، باعث روشن ماندن دائمی چراغ هشدار ABS بدون ثبت شدن  عدم تغذیه برق و یا تغذیه نامناسب برق 

کرده و در صورت نیاز اقدام به  تعمیر یا تعویض آنها بکنید. روش عیب یابی: قطعات مرتبط با ایراد را بررسی 

کد خطا: روش تایید 
که ولتاژ باتری بیشتر از 12 ولت باشد. کردن مراحل زیر ابتدا مطمئن شوید  قبل از طی 

سوئیچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.	 
کنید.	  ضمن استفاده از آخرین ورژن نرم افزار عیب یابی، دستگاه عیب یابی را به خودرو وصل 
کنید.	   سوئیچ را باز 
کنید.	  ک  کرده و سپس پا کنترل یونیت ABS/ESP را یاداشت  کدهای خطای  با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سوئیچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کرده و همزمان با وصل بودن دستگاه عیب یاب با سرعت 20Km/h یا بیشتر تست جاده ای انجام دهید.	  موتور را روشن 
مجددا خطا را بخوانید.	 
کنید.	  کد خطا وجود دارد،به روش های عیب یابی مربوطه مراجعه  کد خطا همچنان وجود دارد، یعنی ایراد مرتبط با  گر  ا
کنید.	  کدهای خطای موقتی و غیر دائمی مراحعه  کدهای قبلی موقتی و غیر دائمی بوده اند .به روش رفع  کد خطا وجود ندارد، یعنی  گر  ا
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C0014-04خ جلو راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0015-04خ جلو راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0018-04خ عقب چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0019-04خ عقب چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C001C-04خ عقب راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C001D-04خ عقب راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0031-00خ جلو چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0031-09خ جلو چپ خطای مدار سنسور چر

C0031-11خ جلو چپ با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0031-12خ جلو چپ با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0031-13خ جلو چپ قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0031-29خ جلو چپ نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0034-00خ جلو راست عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0034-09خ جلو راست خطای مدار سنسور چر

C0034-11خ جلو راست با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0034-12خ جلو راست با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0034-13خ جلو راست قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0034-29خ جلو راست نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0037-00خ عقب چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0037-09خ عقب چپ خطای مدار سنسور چر

C0037-11خ عقب چپ با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0037-12خ عقب چپ با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0037-13خ عقب چپ قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0037-29خ عقب چپ نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C003A-00خ عقب راست عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C003A-09خ عقب راست خطای مدار سنسور چر

C003A-11خ عقب راست با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C003A-12خ عقب راست با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C003A-13خ عقب راست قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C003A-29خ عقب راست نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0040-64)ESP سیگنال سوئیچ پدال ترمز اشتباه است )در مدل مجهز به

C0044-01)ESP خطای مدار سنسور فشار ترمز ) در مدل مجهز به
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کدهای خطا جدول 
کدهای خطا توضیحاتاعداد شاخص 

عدم وجود اطالعات00

خطای مدار برقی01

خطای داخلی سیستم04

08CAN ایراد شبکه

ایراد اجزاء مدار09

اتصالی مدار با برق منفی11

اتصالی مدار با برق مثبت12

قطعی مدار13

پایین بودن ولتاژ مدار16

باال بودن ولتاژ مدار17

نوسان بیش از حد سیگنال28

نامعتبر بودن سیگنال29

عدم وجود سیگنال31

خطای فرکانس سیگنال38

خطای داخلی مدار49

غیر فعال بودن52

خاموش بودن53

کالیبره بودن54 عدم 

عدم پیکربندی55

صحیح نبودن سیگنال64

کد خطاکد خطا تعریف 

C0001-04TCS خطای سوپاپ شماره 1سیستم

C0002-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سیستم

C0003-04TCS خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0004-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0010-04خ جلو چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0011-04خ جلو چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

C0014-04خ جلو راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0015-04خ جلو راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0018-04خ عقب چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0019-04خ عقب چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C001C-04خ عقب راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C001D-04خ عقب راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0031-00خ جلو چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0031-09خ جلو چپ خطای مدار سنسور چر

C0031-11خ جلو چپ با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0031-12خ جلو چپ با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0031-13خ جلو چپ قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0031-29خ جلو چپ نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0034-00خ جلو راست عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0034-09خ جلو راست خطای مدار سنسور چر

C0034-11خ جلو راست با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0034-12خ جلو راست با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0034-13خ جلو راست قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0034-29خ جلو راست نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0037-00خ عقب چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C0037-09خ عقب چپ خطای مدار سنسور چر

C0037-11خ عقب چپ با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0037-12خ عقب چپ با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C0037-13خ عقب چپ قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C0037-29خ عقب چپ نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C003A-00خ عقب راست عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

C003A-09خ عقب راست خطای مدار سنسور چر

C003A-11خ عقب راست با برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C003A-12خ عقب راست با برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر

C003A-13خ عقب راست قطع شده است  مدار سنسور سرعت چر

C003A-29خ عقب راست نامعتبر است سیگنال سنسور سرعت چر

C0040-64)ESP سیگنال سوئیچ پدال ترمز اشتباه است )در مدل مجهز به

C0044-01)ESP خطای مدار سنسور فشار ترمز ) در مدل مجهز به
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کدهای خطا جدول 
کدهای خطا توضیحاتاعداد شاخص 

عدم وجود اطالعات00

خطای مدار برقی01

خطای داخلی سیستم04

08CAN ایراد شبکه

ایراد اجزاء مدار09

اتصالی مدار با برق منفی11

اتصالی مدار با برق مثبت12

قطعی مدار13

پایین بودن ولتاژ مدار16

باال بودن ولتاژ مدار17

نوسان بیش از حد سیگنال28

نامعتبر بودن سیگنال29

عدم وجود سیگنال31

خطای فرکانس سیگنال38

خطای داخلی مدار49

غیر فعال بودن52

خاموش بودن53

کالیبره بودن54 عدم 

عدم پیکربندی55

صحیح نبودن سیگنال64

کد خطاکد خطا تعریف 

C0001-04TCS خطای سوپاپ شماره 1سیستم

C0002-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سیستم

C0003-04TCS خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0004-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0010-04خ جلو چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0011-04خ جلو چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خطای سوپاپ شماره 1سیستم C0001-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 2 سیستم C0002-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم C0003-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم C0004-04TCSکد خطا

خ جلو چپC0010-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو چپC0011-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو راستC0014-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو راستC0015-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب چپC0018-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب چپC0019-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب راستC001C-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب راستC001D-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

کنترل یونیتC1003-04کد خطا خطای رله سوپاپ های 

کننده یونیتC1004-00کد خطا کنترل  عدم وجود اطالعات سوپاپ های 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

C0044-28)ESP نوسان بیش از حد سنسور فشار ترمز ) در مدل مجهز به

C0051-29)ESP سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا معتبر است ) مدل مجهز به

C0051-54)ESP کالیبره بودن  سنسور موقعیت غربیلک فرمان) مدل مجهز به عدم 

C0051-64)ESP سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان صحیح نیست) مدل مجهز به

C0061-64)ESP سیگنال سنسور شتاب افقی صحیح نیست ) مدل مجهز به

C0062-64)ESP سیگنال سنسور شتاب عمودی صحیح نیست ) مدل مجهز به

C0063-64)ESP صحیح نیست ) مدل مجهز به yaw سیگنال سنسور

C006B-00کنترل پایداری فعال بودن طوالنی مدت سیستم 

C0089-04ESP کن کلید قطع  خطلی 

C1000-16کنترل یونیت پایین است  ولتاژ برق 

C1000-17کنترل یونیت باال است  ولتاژ برق 

C1001-04کنترل یونیت خطای داخلی 

C1002-49کنترل یونیت CAN خطای مدار شبکه

C1003-04کنترل یونیت خطای رله سوپاپ های 

C1004-00کنترل یونیت عدم وجود اطالعات سوپاپ های 

C1005-08)ESP سوئیچ اهرم ترمز دستی) مدل مجهز به CAN خطای مدار شبکه

C1006-29)ESP کالچ نا معتبر است ) مدل مجهز به سیگنال سوئیچ پدال 

C1007-29)ESP سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نا معتبر است ) مدل مجهز به

C1008-00خ عدم وجود اطالعات سنسورهای  سرعت چر

C0009-00کنترل یونیت خطای داخلی 

U0005-00CAN-H خطای شبکه

U0007-00CAN-H خطای شبکه

U0073-00کنترل یونیت  CAN-H قطعی شبکه

U0100-00)ESP مدل مجهز به ( ECU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0101-00)ESP مدل مجهز به (TCU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0126-00)ESP کنترل یونیت و سنسور زاویه فرمان) مدل مجهز به قطعی شبکه CAN بین 

U0140-00)ESP مدل مجهز به ( BCM کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0401-00)ESP مدل مجهز به (ECU  دریافت سیگنال نامناسب از

U0402-00)ESP مدل مجهز به (TCU  دریافت سیگنال نامناسب از

U0422-00)ESP مدل مجهز به (BCM  دریافت سیگنال نامناسب از

U0428-00)ESP دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمان) مدل مجهز به

U1000-00CAN خطای شبکه

U1300-55خطای پیکربندی نرم افزار
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خطای سوپاپ شماره 1سیستم C0001-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 2 سیستم C0002-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم C0003-04TCSکد خطا

خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم C0004-04TCSکد خطا

خ جلو چپC0010-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو چپC0011-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو راستC0014-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ جلو راستC0015-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب چپC0018-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب چپC0019-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب راستC001C-04کد خطا کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

خ عقب راستC001D-04کد خطا کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

کنترل یونیتC1003-04کد خطا خطای رله سوپاپ های 

کننده یونیتC1004-00کد خطا کنترل  عدم وجود اطالعات سوپاپ های 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

C0044-28)ESP نوسان بیش از حد سنسور فشار ترمز ) در مدل مجهز به

C0051-29)ESP سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا معتبر است ) مدل مجهز به

C0051-54)ESP کالیبره بودن  سنسور موقعیت غربیلک فرمان) مدل مجهز به عدم 

C0051-64)ESP سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان صحیح نیست) مدل مجهز به

C0061-64)ESP سیگنال سنسور شتاب افقی صحیح نیست ) مدل مجهز به

C0062-64)ESP سیگنال سنسور شتاب عمودی صحیح نیست ) مدل مجهز به

C0063-64)ESP صحیح نیست ) مدل مجهز به yaw سیگنال سنسور

C006B-00کنترل پایداری فعال بودن طوالنی مدت سیستم 

C0089-04ESP کن کلید قطع  خطلی 

C1000-16کنترل یونیت پایین است  ولتاژ برق 

C1000-17کنترل یونیت باال است  ولتاژ برق 

C1001-04کنترل یونیت خطای داخلی 

C1002-49کنترل یونیت CAN خطای مدار شبکه

C1003-04کنترل یونیت خطای رله سوپاپ های 

C1004-00کنترل یونیت عدم وجود اطالعات سوپاپ های 

C1005-08)ESP سوئیچ اهرم ترمز دستی) مدل مجهز به CAN خطای مدار شبکه

C1006-29)ESP کالچ نا معتبر است ) مدل مجهز به سیگنال سوئیچ پدال 

C1007-29)ESP سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نا معتبر است ) مدل مجهز به

C1008-00خ عدم وجود اطالعات سنسورهای  سرعت چر

C0009-00کنترل یونیت خطای داخلی 

U0005-00CAN-H خطای شبکه

U0007-00CAN-H خطای شبکه

U0073-00کنترل یونیت  CAN-H قطعی شبکه

U0100-00)ESP مدل مجهز به ( ECU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0101-00)ESP مدل مجهز به (TCU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0126-00)ESP کنترل یونیت و سنسور زاویه فرمان) مدل مجهز به قطعی شبکه CAN بین 

U0140-00)ESP مدل مجهز به ( BCM کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0401-00)ESP مدل مجهز به (ECU  دریافت سیگنال نامناسب از

U0402-00)ESP مدل مجهز به (TCU  دریافت سیگنال نامناسب از

U0422-00)ESP مدل مجهز به (BCM  دریافت سیگنال نامناسب از

U0428-00)ESP دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمان) مدل مجهز به

U1000-00CAN خطای شبکه

U1300-55خطای پیکربندی نرم افزار
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0001-04TCS کد های خطا در صورتخطای سوپاپ شماره 1سیستم  این 
 وجود هریک از شرایط زیر

ایجاد می شوند:

 1-وجود ایراد در مدار تغذیه
 برق ) اتصالی مدار برق مثبت

 با بدنه و یا قطعی مدار برق
منفی(

کاری  2-باال رفتن دمای 
کنترل یونیت  سوپاپ های 

ABS

 3-وجود اتصالی در مدار
حداقل 5عدد از سوپاپ ها

 4-فعال شدن خود بخود
سوپاپ ها بدون وجود سیگنال

5- خرابی سوپاپ ها

6-خرابی رله

· تغذیه نامناسب برق مثبت رله	

· ضعیف بودن اتصال بدنه 	
ABS/ESP کنترل یونیت

· سوختن فیوز	

· اتصالی با برق مثبت یا منفی و 	
یا قطعی مدار سوپاپ ها

· کاری سیستم 	 باال رفتن دمای 

· 	ABS/ کنترل یونیت خرابی 
ESP

C0002-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سیستم

C0003-04TCS خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0004-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0010-04خ جلو چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0011-04خ جلو چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0014-04خ جلو راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0015-04خ جلو راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0018-04خ عقب چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0019-04خ عقب چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C001C-04خ عقب راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C001D-04خ عقب راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C1003-04کنترل یونیت خطای رله سوپاپ های 

C1004-00کننده یونیت کنترل  عدم وجود اطالعات سوپاپ های 

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی  1

کنید. ک  کنترل یونیت ABS/ESP را پا کدهای خطای   .a
کدهای خطا را مجددا بخوانید.  .b

کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ c. آیا 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0001-04TCS کد های خطا در صورتخطای سوپاپ شماره 1سیستم  این 
 وجود هریک از شرایط زیر

ایجاد می شوند:

 1-وجود ایراد در مدار تغذیه
 برق ) اتصالی مدار برق مثبت

 با بدنه و یا قطعی مدار برق
منفی(

کاری  2-باال رفتن دمای 
کنترل یونیت  سوپاپ های 

ABS

 3-وجود اتصالی در مدار
حداقل 5عدد از سوپاپ ها

 4-فعال شدن خود بخود
سوپاپ ها بدون وجود سیگنال

5- خرابی سوپاپ ها

6-خرابی رله

· تغذیه نامناسب برق مثبت رله	

· ضعیف بودن اتصال بدنه 	
ABS/ESP کنترل یونیت

· سوختن فیوز	

· اتصالی با برق مثبت یا منفی و 	
یا قطعی مدار سوپاپ ها

· کاری سیستم 	 باال رفتن دمای 

· 	ABS/ کنترل یونیت خرابی 
ESP

C0002-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سیستم

C0003-04TCS خطای سوپاپ شماره 1 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0004-04TCS خطای سوپاپ شماره 2 سوئیچ فشار باالی سیستم

C0010-04خ جلو چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0011-04خ جلو چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0014-04خ جلو راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0015-04خ جلو راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C0018-04خ عقب چپ کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C0019-04خ عقب چپ کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C001C-04خ عقب راست کنترل ورودی سنسور چر خطای مدار 

C001D-04خ عقب راست کنترل خروجی سنسور چر خطای مدار 

C1003-04کنترل یونیت خطای رله سوپاپ های 

C1004-00کننده یونیت کنترل  عدم وجود اطالعات سوپاپ های 

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی  1

کنید. ک  کنترل یونیت ABS/ESP را پا کدهای خطای   .a
کدهای خطا را مجددا بخوانید.  .b

کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ c. آیا 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–24

25

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 25 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

4
Check ABS/ESP control module power supply circuit (ABS/ESP control module 

assembly - battery)

RM1A250480

-+
V

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (25) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

5
Check ABS/ESP control module ground circuit (ABS/ESP control module assembly - body 

ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–24

25

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 25 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

4
Check ABS/ESP control module power supply circuit (ABS/ESP control module 

assembly - battery)

RM1A250480

-+
V

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (25) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

5
Check ABS/ESP control module ground circuit (ABS/ESP control module assembly - body 

ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل یونیت ABS/ESP )کنترل یونیت تا باتری( بررسی مدار تغذیه برق  4

کنترل یونیت با بدنه(  ( ABS/ESP کنترل یونیت بررسی مدار برق منفی  5

کنید a. سر باتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .b

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور  .c
کانکتور و بدنه خودرو مطابق با جدول زیر  که آیا ولتاژ بین ترمینال 25  کنید  d. بررسی 

می باشد؟

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

کانکتــور و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشــد.   هــای 13 و 38 

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 25 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط 16-9 ولتدر 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 13  برقراری ارتباطدر 

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 38  برقراری ارتباطدر 
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بررسی فیوز 2

کانکتور بررسی دسته سیم و  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 25 امپری FE-06 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار
d. آیا فیوز سالم است؟

با استفاده از مدار برقی، مراحل زیر را انجام دهید:
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a

کنید. b. سرباتری منفی را جدا 
کنید. کانکتور B-021 جعبه فیوز موتور را جدا  کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP و   .c

کنید. d. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی 
کنید. کانکتورها را بررسی  e. شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.
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Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.
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خیر
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–24

25

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 25 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

4
Check ABS/ESP control module power supply circuit (ABS/ESP control module 

assembly - battery)

RM1A250480

-+
V

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (25) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

5
Check ABS/ESP control module ground circuit (ABS/ESP control module assembly - body 

ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–24

25

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 25 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

4
Check ABS/ESP control module power supply circuit (ABS/ESP control module 

assembly - battery)

RM1A250480

-+
V

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (25) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

5
Check ABS/ESP control module ground circuit (ABS/ESP control module assembly - body 

ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل یونیت ABS/ESP )کنترل یونیت تا باتری( بررسی مدار تغذیه برق  4

کنترل یونیت با بدنه(  ( ABS/ESP کنترل یونیت بررسی مدار برق منفی  5

کنید a. سر باتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .b

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور  .c
کانکتور و بدنه خودرو مطابق با جدول زیر  که آیا ولتاژ بین ترمینال 25  کنید  d. بررسی 

می باشد؟

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

کانکتــور و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشــد.   هــای 13 و 38 

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 25 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط 16-9 ولتدر 
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 13  برقراری ارتباطدر 

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 38  برقراری ارتباطدر 
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بررسی فیوز 2

کانکتور بررسی دسته سیم و  3
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circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
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6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT
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DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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1. Remove ground bolt or nut.
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3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)
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NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 25 امپری FE-06 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار
d. آیا فیوز سالم است؟

با استفاده از مدار برقی، مراحل زیر را انجام دهید:
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a

کنید. b. سرباتری منفی را جدا 
کنید. کانکتور B-021 جعبه فیوز موتور را جدا  کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP و   .c

کنید. d. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی 
کنید. کانکتورها را بررسی  e. شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–26

25

DTC C0020-04 ABS Pump Motor Control

EM1A250050

EF08
40A

J2

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY
BOX (D/J)

1

R
W

BATTERY

ABS/ESP CONTROL MODULE

J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D101

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

W
B-018

B
B-061

B
B-063

Y
B-009

B-009
B-018

B-061

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

کنترل یونیت C0020-04ABS/ESPکد خطا خطای داخلی موتور 

جعبه فیوز محفظه موتور

باتری

ABS/ESP  کنترل یونیت
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کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت حداقل 15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کار می کند و ایراد برطرف شده است.خیر سیستم به درستی 
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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کنترل یونیت C0020-04ABS/ESPکد خطا خطای داخلی موتور 

جعبه فیوز محفظه موتور

باتری

ABS/ESP  کنترل یونیت
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کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت حداقل 15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کار می کند و ایراد برطرف شده است.خیر سیستم به درستی 
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–28

25

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-009.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

3 Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

OK

RM1A250510

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کانکتور بررسی دسته سیم و  3

کانکتور )کنترل یونیت ABS/ESP تا باتری( بررسی دسته سیم و  4

با استفاده از مدار برقی، مراحل زیر را انجام دهید:
کنید. کلید استارت موتور را خاموش    .a

کنید. b.  سرباتری منفی را جدا 
کنید. کانکتور B-009 جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  کنترل یونیت ABS/ESP و   B-061 کانکتور   .c

که آیا  دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d.  بررسی 
که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e.  بررسی 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f.  بررسی 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید. a. سر باتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .b

کنید کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کانکتــور و  کــه آیــا ولتــاژ بیــن ترمینــال شــماره 1  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

بدنــه مطابــق بــا اســتاندارد مــی باشــد؟

ولتاژ استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کلیه شرایطترمینال شماره 1 کانکتور و بدنه 16-9 ولتدر 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالیل ممکنشرایط ایجاد 

C0020 خطای داخلی موتور
 ABS/ESP کنترل یونیت

کد خطا در صورت وجود هریک از شرایط زیر ایجاد می شود: این 

 ABS/ESPکنترل موتور یونیت 1-باال رقتن دما و بار 

گذشت بیش از 60 ثانیه  2-عدم دریافت سیگنال ولتاژ با وجود 
از فعال شدن رله

که  3-دریافت سیگنال ولتاژ به مدت بیش از 2/5 ثانیه در حالی 
رله فعال نمی باشد.

که پس از غیر فعال شدن  4-کنترل یونیت تشخیص می دهد 
رله، افت ولتاژ روی نمی دهد

· سوختن فیوز	

· ضعیف بودن اتصال بدنه	

· کاری 	 باال رفتن دمای 
سیستم

· نامناسب بودن تغذیه برق 	
موتور

· خرابی رله	

· کننده 	 کنترل  خرابی موتور 
ABS/ESP یونیت

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی  1

بررسی فیوز 2

کنید. ک  کنترل یونیت ABS/ESP را پا کدهای خطای   .a
کدهای خطا را مجددا بخوانید. b. پس از 5 دقیقه 

کدهای خطا همچنان وجود دارند. c. آیا 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 40 امپری FE-08 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار
d. آیا فیوز سالم است؟
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کدهای خطا موقتی و غیر دائمی بوده اند.

کنید. فیوز را تعویض 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–28

25

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-009.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

ABS/ESP control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

3 Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

OK

RM1A250510

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کانکتور بررسی دسته سیم و  3

کانکتور )کنترل یونیت ABS/ESP تا باتری( بررسی دسته سیم و  4

با استفاده از مدار برقی، مراحل زیر را انجام دهید:
کنید. کلید استارت موتور را خاموش    .a

کنید. b.  سرباتری منفی را جدا 
کنید. کانکتور B-009 جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  کنترل یونیت ABS/ESP و   B-061 کانکتور   .c

که آیا  دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d.  بررسی 
که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e.  بررسی 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f.  بررسی 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کنید. a. سر باتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .b

کنید کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کانکتــور و  کــه آیــا ولتــاژ بیــن ترمینــال شــماره 1  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

بدنــه مطابــق بــا اســتاندارد مــی باشــد؟

ولتاژ استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کلیه شرایطترمینال شماره 1 کانکتور و بدنه 16-9 ولتدر 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالیل ممکنشرایط ایجاد 

C0020 خطای داخلی موتور
 ABS/ESP کنترل یونیت

کد خطا در صورت وجود هریک از شرایط زیر ایجاد می شود: این 

 ABS/ESPکنترل موتور یونیت 1-باال رقتن دما و بار 

گذشت بیش از 60 ثانیه  2-عدم دریافت سیگنال ولتاژ با وجود 
از فعال شدن رله

که  3-دریافت سیگنال ولتاژ به مدت بیش از 2/5 ثانیه در حالی 
رله فعال نمی باشد.

که پس از غیر فعال شدن  4-کنترل یونیت تشخیص می دهد 
رله، افت ولتاژ روی نمی دهد

· سوختن فیوز	

· ضعیف بودن اتصال بدنه	

· کاری 	 باال رفتن دمای 
سیستم

· نامناسب بودن تغذیه برق 	
موتور

· خرابی رله	

· کننده 	 کنترل  خرابی موتور 
ABS/ESP یونیت

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی  1

بررسی فیوز 2

کنید. ک  کنترل یونیت ABS/ESP را پا کدهای خطای   .a
کدهای خطا را مجددا بخوانید. b. پس از 5 دقیقه 

کدهای خطا همچنان وجود دارند. c. آیا 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 40 امپری FE-08 را از جعبه فیوز محفظه موتور خار
d. آیا فیوز سالم است؟

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کدهای خطا موقتی و غیر دائمی بوده اند.

کنید. فیوز را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خ جلو چپC0031-00کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ جلو چپC0031-09کد خطا خطای مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ با برق منفی اتصالی داردC0031-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ با برق مثبت اتصالی داردC0031-12کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ قطع شده استC0031-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ نامعتبر استC0031-29کد خطا مدار سنسور سرعت چر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

974

کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–29

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

5 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

6 Reconfirm DTCs

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( کانکتور)  بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

ولتاژ استاندارد

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

کانکتــور و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشــد. هــای 13 و 38 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 13  برقراری ارتباطدر 

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 38  برقراری ارتباطدر 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا باالتر، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟  d. آیا 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خ جلو چپC0031-00کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ جلو چپC0031-09کد خطا خطای مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ با برق منفی اتصالی داردC0031-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ با برق مثبت اتصالی داردC0031-12کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ قطع شده استC0031-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو چپ نامعتبر استC0031-29کد خطا مدار سنسور سرعت چر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–29

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly terminals 13, 38 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

5 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

6 Reconfirm DTCs

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( کانکتور)  بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

ولتاژ استاندارد

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

کانکتــور و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشــد. هــای 13 و 38 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 13  برقراری ارتباطدر 

کانکتور و بدنه کلیه شرایطترمینال شماره 38  برقراری ارتباطدر 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا باالتر، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟  d. آیا 
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0031-00 عدم وجود اطالعات سنسور
خ جلو چپ سرعت چر

کدهای خطا درصورت وجود هریک  این 
از شرایط زیر بوجود می آیند:

 1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن سیم
کنترل یونیت سیگنال سنسور توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور

 3-تشخیص اتصالی با برق مثبت شدن
کنترل  سیم سیگنال سنسور توسط 

یونیت

 4-تشخیص اتصالی داشتن مدار تغذیه
کنترل  برق مثبت سنسور با بدنه توسط 

یونیت

5-عدم دریافت سیگنال سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 	
سنسور

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور 	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت 	
سنسور

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 	
ABS کثیف بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

· 	ABS/ESP کنترل یونیت خرابی 

C0031-09خطای مدار سنسور سرعت 
خ جلو چپ چر

C0031-11خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ با برق منفی اتصالی دارد

C0031-12خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
 چپ با برق مثبت اتصالی

دارد

C0031-13خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ قطع شده است

C0031-29

خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ نامعتبر است

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

خ جلو چپ کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو چپ را جدا  کانکتور B-005 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–31

25
EM1A250060

J2 D5

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY
BOX (D/J)

1 25

R
W

R
W

BATTERY

EF08
40A

EF06
25A

ABS/ESP CONTROL MODULE

J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

13

4

2

1

25

2 3

14 15
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16
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20
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21
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

W
B-018

B
B-004

B
B-061

B-060

B
B-063

Y
B-009

B-009
B-018

B-061

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

3 I-020
B-065

I-004

13

B
r

B
r

B
r

38

GW

198

21

W
B-065

181716151413121110

987654321

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

FRONT LEFT 
WHEEL SPEED 
SENSOR
B-005

B
B-005

2 1

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

خ جلو چپ سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0031-00 عدم وجود اطالعات سنسور
خ جلو چپ سرعت چر

کدهای خطا درصورت وجود هریک  این 
از شرایط زیر بوجود می آیند:

 1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن سیم
کنترل یونیت سیگنال سنسور توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور

 3-تشخیص اتصالی با برق مثبت شدن
کنترل  سیم سیگنال سنسور توسط 

یونیت

 4-تشخیص اتصالی داشتن مدار تغذیه
کنترل  برق مثبت سنسور با بدنه توسط 

یونیت

5-عدم دریافت سیگنال سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 	
سنسور

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور 	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت 	
سنسور

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 	
ABS کثیف بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

· 	ABS/ESP کنترل یونیت خرابی 

C0031-09خطای مدار سنسور سرعت 
خ جلو چپ چر

C0031-11خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ با برق منفی اتصالی دارد

C0031-12خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
 چپ با برق مثبت اتصالی

دارد

C0031-13خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ قطع شده است

C0031-29

خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
چپ نامعتبر است

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی،همواره به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

خ جلو چپ کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو چپ را جدا  کانکتور B-005 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–31

25
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PANEL FUSE 
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B-065
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r
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I-020
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SENSOR
B-005

B
B-005

2 1

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

خ جلو چپ سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–34

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front left wheel speed sensor connector 

B-005.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-005 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front left 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250270

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-005

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - 
B-005 (1) Always Continuity

B-061 (19) - 
B-005 (2) Always Continuity

B-061 (8) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (19) - 
B-005 (1) Always No continuity

B-005 (1) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (8) - 
B-061 (19) Always No continuity

RM1A250280

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (19) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–34

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front left wheel speed sensor connector 

B-005.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-005 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front left 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250270

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-005

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - 
B-005 (1) Always Continuity

B-061 (19) - 
B-005 (2) Always Continuity

B-061 (8) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (19) - 
B-005 (1) Always No continuity

B-005 (1) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (8) - 
B-061 (19) Always No continuity

RM1A250280

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (19) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ جلو چپ تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ جلو چپ را باز  کانکتور B-005 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ های هر دو 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-06 و ترمینال 1  ترمینال 8 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 19 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 8 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 19 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

B-005 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 1 و 2  عدم برقراری ارتباطدر 

B-061 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 8 و 19  عدم برقراری ارتباطدر 

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 8  عدم ارتیاطدر 

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 19  عدم ارتباطدر 
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خ جلو چپ بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

خ جلو چپ بررسی سنسور سرعت چر 3

خ بررسی رینگ ABS توپی چر 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کنید و یا سنسور را تعویض  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 

کنید. خ جلو چپ را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید. خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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بله

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ جلو چپ را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ جلو چپ را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–34

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front left wheel speed sensor connector 

B-005.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-005 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front left 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250270

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-005

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - 
B-005 (1) Always Continuity

B-061 (19) - 
B-005 (2) Always Continuity

B-061 (8) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (19) - 
B-005 (1) Always No continuity

B-005 (1) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (8) - 
B-061 (19) Always No continuity

RM1A250280

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (19) - Body 
ground Always No continuity
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c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
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Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250270

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-005

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - 
B-005 (1) Always Continuity

B-061 (19) - 
B-005 (2) Always Continuity

B-061 (8) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (19) - 
B-005 (1) Always No continuity

B-005 (1) - 
B-005 (2) Always No continuity

B-061 (8) - 
B-061 (19) Always No continuity

RM1A250280

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (19) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ جلو چپ تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ جلو چپ را باز  کانکتور B-005 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ های هر دو 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-06 و ترمینال 1  ترمینال 8 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 19 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 8 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 19 
B-005 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

B-005 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 1 و 2  عدم برقراری ارتباطدر 

B-061 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 8 و 19  عدم برقراری ارتباطدر 

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 8  عدم ارتیاطدر 

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 19  عدم ارتباطدر 
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خ جلو چپ بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

خ جلو چپ بررسی سنسور سرعت چر 3

خ بررسی رینگ ABS توپی چر 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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خیر

کنید. کنید و یا سنسور را تعویض  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 
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کنید. خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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بله

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ جلو چپ را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ جلو چپ را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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خ جلو راستC0034-00کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ جلو راستC00334-09کد خطا خطای مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست با برق منفی اتصالی دارد.C0034-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست با برق مثبت اتصالی دارد.C0034-12کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست قطع شده است.C0034-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست نا معتبر است.C0034-29کد خطا سیگنال سنسور سرعت چر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–35

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if front left 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250290

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (19) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between front left wheel speed 

sensor and ABS/ESP control module 

assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

ــور B-061 و  کنکت ــن  ــاژ بی ــدار ولت ــا مق ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس i. ب
ــور( ــدن سنس ــت ش ــرق مثب ــا ب ــی ب ــی اتصال ــی باشد؟)بررس ــر م ــدول زی ــق ج ــه مطاب بدن

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

ولتاژ استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 8 

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 19 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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بله
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خ جلو راستC0034-00کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ جلو راستC00334-09کد خطا خطای مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست با برق منفی اتصالی دارد.C0034-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست با برق مثبت اتصالی دارد.C0034-12کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست قطع شده است.C0034-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ جلو راست نا معتبر است.C0034-29کد خطا سیگنال سنسور سرعت چر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–35

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if front left 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250290

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (8) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (19) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between front left wheel speed 

sensor and ABS/ESP control module 

assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

ــور B-061 و  کنکت ــن  ــاژ بی ــدار ولت ــا مق ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس i. ب
ــور( ــدن سنس ــت ش ــرق مثب ــا ب ــی ب ــی اتصال ــی باشد؟)بررس ــر م ــدول زی ــق ج ــه مطاب بدن

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

ولتاژ استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 8 

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 19 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0034-00عدم وجود اطالعات سنسور 
خ جلو راست سرعت چر

کدهای خطا درصورت وجود  این 
هریک از شرایط زیر بوجود می آیند:

 1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن
کنترل  سیم سیگنال سنسور توسط 

یونیت

2-قطع شدن مدار سنسور

 3-تشخیص اتصالی با برق مثبت
 شدن سیم سیگنال سنسور توسط

کنترل یونیت

 4-تشخیص اتصالی داشتن مدار
 تغذیه برق مثبت سنسور با بدنه

کنترل یونیت توسط 

5-عدم دریافت سیگنال سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 	
سنسور

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت سنسور	

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 	
ABS کثیف بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

کنترل یونیت  ABS/ESPخرابی 

C0034-09خطای مدار سنسور سرعت 
خ جلو راست چر

C0034-11 خ جلو مدار سنسور سرعت چر
راست با برق منفی اتصالی 

دارد.

C0034-12 خ جلو مدار سنسور سرعت چر
راست با برق مثبت اتصالی 

دارد.

C0034-13خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
راست قطع شده است.

C0034-29 خ سیگنال سنسور سرعت چر
جلو راست نا معتبر است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو راست را جدا  کانکتور B-074 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر

خ جلو راست کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–37

25
EM1A250070

J2 D5

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
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J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

13

4

2

1

25
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باتری

خ جلو راست سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

983

کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0034-00عدم وجود اطالعات سنسور 
خ جلو راست سرعت چر

کدهای خطا درصورت وجود  این 
هریک از شرایط زیر بوجود می آیند:

 1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن
کنترل  سیم سیگنال سنسور توسط 

یونیت

2-قطع شدن مدار سنسور

 3-تشخیص اتصالی با برق مثبت
 شدن سیم سیگنال سنسور توسط

کنترل یونیت

 4-تشخیص اتصالی داشتن مدار
 تغذیه برق مثبت سنسور با بدنه

کنترل یونیت توسط 

5-عدم دریافت سیگنال سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 	
سنسور

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت سنسور	

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 	
ABS کثیف بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

کنترل یونیت  ABS/ESPخرابی 

C0034-09خطای مدار سنسور سرعت 
خ جلو راست چر

C0034-11 خ جلو مدار سنسور سرعت چر
راست با برق منفی اتصالی 

دارد.

C0034-12 خ جلو مدار سنسور سرعت چر
راست با برق مثبت اتصالی 

دارد.

C0034-13خ جلو  مدار سنسور سرعت چر
راست قطع شده است.

C0034-29 خ سیگنال سنسور سرعت چر
جلو راست نا معتبر است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو راست را جدا  کانکتور B-074 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر

خ جلو راست کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–37
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STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

خ جلو راست سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–40

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front right wheel speed sensor connector 

B-074.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-074 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250300

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-074

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - 
B-074 (1) Always Continuity

B-061 (16) - 
B-074 (2) Always Continuity

B-061 (4) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (16) - 
B-074 (1) Always No continuity

B-074 (1) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (4) - 
B-061 (16) Always No continuity

RM1A250310

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (16) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–40

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front right wheel speed sensor connector 

B-074.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-074 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250300

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-074

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - 
B-074 (1) Always Continuity

B-061 (16) - 
B-074 (2) Always Continuity

B-061 (4) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (16) - 
B-074 (1) Always No continuity

B-074 (1) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (4) - 
B-061 (16) Always No continuity

RM1A250310

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (16) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ جلو راست تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ جلو راست را باز  کانکتور B-074 سنسور سرعت چر  .d

بیــن  ارتبــاط  برقــراری  وضعیــت  آیــا  کــه  کنیــد  بررســی  متــر  مولتــی  از  اســتفاده  بــا   .e
باشــد؟ مــی  زیــر  جــدول  بــا  مطابــق  کانکتــور  دو  هــر  ترمینال هــای 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 4 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 16 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 4 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 16 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

B-074 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 1 و 2  عدم برقراری ارتباطدر 

B-061 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 16 و 4  عدم برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 4  عدم ارتیاطدر 

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 16  عدم ارتباطدر 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کنید و یا سنسور را تعویض  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

بله

خ جلو راست بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

خ جلوراست بررسی سنسور سرعت چر 3

خ بررسی رینگ ABS توپی چر 4

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ جلو راست را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ جلو راست را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–40

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front right wheel speed sensor connector 

B-074.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-074 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250300

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-074

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - 
B-074 (1) Always Continuity

B-061 (16) - 
B-074 (2) Always Continuity

B-061 (4) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (16) - 
B-074 (1) Always No continuity

B-074 (1) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (4) - 
B-061 (16) Always No continuity

RM1A250310

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (16) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–40

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the front right wheel speed sensor connector 

B-074.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-074 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (front right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250300

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-074

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - 
B-074 (1) Always Continuity

B-061 (16) - 
B-074 (2) Always Continuity

B-061 (4) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (16) - 
B-074 (1) Always No continuity

B-074 (1) - 
B-074 (2) Always No continuity

B-061 (4) - 
B-061 (16) Always No continuity

RM1A250310

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (16) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ جلو راست تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ جلو راست را باز  کانکتور B-074 سنسور سرعت چر  .d

بیــن  ارتبــاط  برقــراری  وضعیــت  آیــا  کــه  کنیــد  بررســی  متــر  مولتــی  از  اســتفاده  بــا   .e
باشــد؟ مــی  زیــر  جــدول  بــا  مطابــق  کانکتــور  دو  هــر  ترمینال هــای 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 4 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 16 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 4 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 16 
B-074 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

B-074 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 1 و 2  عدم برقراری ارتباطدر 

B-061 کانکتور کلیه شرایطترمینال های 16 و 4  عدم برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 4  عدم ارتیاطدر 

کانکتور B-061 و بدنه کلیه شرایطترمینال 16  عدم ارتباطدر 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کنید و یا سنسور را تعویض  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید خ را تعویض  رینگ ABS توپی چر
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

بله

خ جلو راست بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

خ جلوراست بررسی سنسور سرعت چر 3

خ بررسی رینگ ABS توپی چر 4

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ جلو راست را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ جلو راست را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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خ عقب چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر C0037-00 کد خطا

خ عقب چپ خطای مدار سنسور سرعت چر C0037-09 کد خطا

خ عقب چپ با  برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر C0037-11 کد خطا

خ عقب چپ با  برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر C0037-12 کد خطا

خ عقب چپ قطع شده است. مدار سنسور سرعت چر C0037-13 کد خطا

خ عقب چپ نامعتبر است. سیگنال سنسور سرعت چر C0037-29 کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–41

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250320

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between front right wheel 

speed sensor and ABS/ESP control 

module assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

شرایط استاندارد

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

کنکتــور B-061 و  ــاژ بیــن  ــا مقــدار ولت ــه آی ک ــد  کنی ــر بررســی  ــا اســتفاده از مولتــی مت i. ب
ــرق مثبــت شــدن سنســور( ــا ب ــی ب ــر مــی باشد؟)بررســی اتصال ــه مطابــق جــدول زی بدن

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 4 

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 16 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

خ جلو چپ و  کانکتور یا دسته سیم بین سنسور سرعت چر
کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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خ عقب چپ عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر C0037-00 کد خطا

خ عقب چپ خطای مدار سنسور سرعت چر C0037-09 کد خطا

خ عقب چپ با  برق منفی اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر C0037-11 کد خطا

خ عقب چپ با  برق مثبت اتصالی دارد مدار سنسور سرعت چر C0037-12 کد خطا

خ عقب چپ قطع شده است. مدار سنسور سرعت چر C0037-13 کد خطا

خ عقب چپ نامعتبر است. سیگنال سنسور سرعت چر C0037-29 کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–41

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if front right 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250320

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (4) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between front right wheel 

speed sensor and ABS/ESP control 

module assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

شرایط استاندارد

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

کنکتــور B-061 و  ــاژ بیــن  ــا مقــدار ولت ــه آی ک ــد  کنی ــر بررســی  ــا اســتفاده از مولتــی مت i. ب
ــرق مثبــت شــدن سنســور( ــا ب ــی ب ــر مــی باشد؟)بررســی اتصال ــه مطابــق جــدول زی بدن

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 4 

کانکتور B-061 و بدنه در حدود 0 ولتکلید استارت روشنترمینال 16 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

خ جلو چپ و  کانکتور یا دسته سیم بین سنسور سرعت چر
کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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دالیل ممکن کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 
سنسور

اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور
کانکتور سنسور شل بودن یا شکستن 

اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور
اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت 

سنسور
آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن

گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی قرار 
آسیب دیدگی بدنه سنسور

عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 
ABS کثیف بودن رینگ

ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ
ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

استاندارد نبودن سایز تایر ها
ABS/ESP کنترل یونیت خرابی 

کدهای خطا درصورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن سیم 
کنترل یونیت سیگنال سنسور توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور
3-تشخیص اتصالی با برق مثبت شدن 

کنترل یونیت سیم سیگنال سنسور توسط 
4-تشخیص اتصالی داشتن مدار تغذیه برق 

کنترل یونیت مثبت سنسور با بدنه توسط 
5-عدم دریافت سیگنال سنسور

عدم وجود اطالعات سنسور سرعت 
خ عقب چپ چر

C0037-00

خ  خطای مدار سنسور سرعت چر
عقب چپ

C0037-09

عقــب خ  چــر ســرعت  سنســور   مــدار 
دارد اتصالــی  منفــی  بــرق  بــا   چــپ 

C0037-11

عقــب خ  چــر ســرعت  سنســور   مــدار 
دارد اتصالــی  مثبــت  بــرق  بــا   چــپ 

C0037-12

خ عقب چپ  مدار سنسور سرعت چر
قطع شده است.

C0037-13

خ عقب  سیگنال سنسور سرعت چر
چپ نامعتبر است.

C0037-29

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

خ عقب چپ کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب چپ را جدا  کانکتور B-034 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–43

25
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PANEL FUSE 
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3 I-020
B-065

I-004
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21

W
B-065

181716151413121110

987654321

18 17 16 15 14 13 12 11 10
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W
I-020

REAR LEFT 
WHEEL SPEED 
SENSOR
B-034

B
B-034

2 1

B-060

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

خ عقب چپ سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

دالیل ممکن کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت 
سنسور

اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور
کانکتور سنسور شل بودن یا شکستن 

اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور
اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت 

سنسور
آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن

گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی قرار 
آسیب دیدگی بدنه سنسور

عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 
ABS کثیف بودن رینگ

ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ
ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

استاندارد نبودن سایز تایر ها
ABS/ESP کنترل یونیت خرابی 

کدهای خطا درصورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

1-تشخیص اتصالی با بدنه شدن سیم 
کنترل یونیت سیگنال سنسور توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور
3-تشخیص اتصالی با برق مثبت شدن 

کنترل یونیت سیم سیگنال سنسور توسط 
4-تشخیص اتصالی داشتن مدار تغذیه برق 

کنترل یونیت مثبت سنسور با بدنه توسط 
5-عدم دریافت سیگنال سنسور

عدم وجود اطالعات سنسور سرعت 
خ عقب چپ چر

C0037-00

خ  خطای مدار سنسور سرعت چر
عقب چپ

C0037-09

عقــب خ  چــر ســرعت  سنســور   مــدار 
دارد اتصالــی  منفــی  بــرق  بــا   چــپ 

C0037-11

عقــب خ  چــر ســرعت  سنســور   مــدار 
دارد اتصالــی  مثبــت  بــرق  بــا   چــپ 

C0037-12

خ عقب چپ  مدار سنسور سرعت چر
قطع شده است.

C0037-13

خ عقب  سیگنال سنسور سرعت چر
چپ نامعتبر است.

C0037-29

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

خ عقب چپ کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب چپ را جدا  کانکتور B-034 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–43
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باتری

خ عقب چپ سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–46

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the rear left wheel speed sensor connector 

B-034.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-034 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if rear left 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (rear left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250330

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-060

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - 
B-034 (1) Always Continuity

B-061 (31) - 
B-034 (2) Always Continuity

B-061 (31) - 
B-034 (1) Always No continuity

B-061 (18) - 
B-034 (2) Always No continuity

B-060 (1) - 
B-034 (2) Always No continuity

B-061 (18) - 
B-061 (31) Always No continuity

RM1A250340

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (31) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ عقب چپ تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ عقب چپ را باز  کانکتور B-034 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ های هر دو 

شرایط استاندارد
شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 18 
B-034 کانکتور

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 31 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 18 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 31 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 1 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B-061 کانکتور ترمینال های 18 و 31 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال هــای  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن سنســور(

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 18 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتیاطدر 

کانکتور  ترمینال 31 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتباطدر 
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کنید. خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر 2

خ عقب چپ بررسی سنسور سرعت چر 3

خ عقب چپ بررسی سنسور سرعت چر 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 
کنید. تعویض 

کنید. خ عقب چپ را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید. خ را تعویض  .Chery Automobile Co., Ltdرینگ ABS توپی چر

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Ground Inspection
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Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)
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DTC 

occurs
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بله

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c.شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e.  بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ عقب چپ را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ عقب چپ را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–46

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the rear left wheel speed sensor connector 

B-034.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-034 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if rear left 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (rear left wheel speed sensor - ABS/ESP control module 

assembly)

RM1A250330

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-060

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - 
B-034 (1) Always Continuity

B-061 (31) - 
B-034 (2) Always Continuity

B-061 (31) - 
B-034 (1) Always No continuity

B-061 (18) - 
B-034 (2) Always No continuity

B-060 (1) - 
B-034 (2) Always No continuity

B-061 (18) - 
B-061 (31) Always No continuity

RM1A250340

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (31) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ عقب چپ تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ عقب چپ را باز  کانکتور B-034 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ های هر دو 

شرایط استاندارد
شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 18 
B-034 کانکتور

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 31 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 18 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 1  ترمینال 31 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  کانکتور B-061 و ترمینال 2  ترمینال 1 
B-034 کانکتور

عدم برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B-061 کانکتور ترمینال های 18 و 31 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال هــای  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن سنســور(

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 18 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتیاطدر 

کانکتور  ترمینال 31 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتباطدر 
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کنید. خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر 2

خ عقب چپ بررسی سنسور سرعت چر 3

خ عقب چپ بررسی سنسور سرعت چر 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES
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3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 
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NG

OK

خیر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 
کنید. تعویض 

کنید. خ عقب چپ را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید. خ را تعویض  .Chery Automobile Co., Ltdرینگ ABS توپی چر

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:
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Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.
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NEXT
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For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V
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DTC 

occurs
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DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8
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بله

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c.شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e.  بررسی 

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ عقب چپ را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ عقب چپ را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 
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خ عقب راستC003A-01کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ عقب راستC003A-09کد خطا خطای سنسور سرعت چر

خ عقب راست با برق منفی اتصالی دارد.C003A-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست با برق مثبت اتصالی دارد.C003A-16کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست قطع شده است.C003A-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست نا معتبر است.C003A-29کد خطا سیگنال سنسور سرعت چر
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–47

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if rear left 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250350

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (31) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between rear left wheel speed 

sensor and ABS/ESP control module 

assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

کنکتور B-061 و بدنه  که آیا مقدار ولتاژ بین  کنید  i. با استفاده از مولتی متر بررسی 
مطابق جدول زیر می باشد؟)بررسی اتصالی با برق مثبت شدن سنسور(

ولتاژ استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 18 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن

کانکتور  ترمینال 31 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

خ عقب چپ و  کانکتور یا دسته سیم بین سنسور سرعت چر
کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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خ عقب راستC003A-01کد خطا عدم وجود اطالعات سنسور سرعت چر

خ عقب راستC003A-09کد خطا خطای سنسور سرعت چر

خ عقب راست با برق منفی اتصالی دارد.C003A-11کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست با برق مثبت اتصالی دارد.C003A-16کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست قطع شده است.C003A-13کد خطا مدار سنسور سرعت چر

خ عقب راست نا معتبر است.C003A-29کد خطا سیگنال سنسور سرعت چر
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–47

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if rear left 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250350

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (18) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (31) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between rear left wheel speed 

sensor and ABS/ESP control module 

assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

کنکتور B-061 و بدنه  که آیا مقدار ولتاژ بین  کنید  i. با استفاده از مولتی متر بررسی 
مطابق جدول زیر می باشد؟)بررسی اتصالی با برق مثبت شدن سنسور(

ولتاژ استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 18 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن

کانکتور  ترمینال 31 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

خ عقب چپ و  کانکتور یا دسته سیم بین سنسور سرعت چر
کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C003A-00 عدم وجود اطالعات سنسور
خ عقب راست سرعت چر

درصورت خطا  کدهای   این 
زیر شرایط  از  هریک   وجود 

بوجود می آیند:

بدنه با  اتصالی   1-تشخیص 
سنسور سیگنال  سیم   شدن 

کنترل یونیت توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور

برق با  اتصالی   3-تشخیص 
سیگنال سیم  شدن   مثبت 

کنترل یونیت سنسور توسط 

داشتن اتصالی   4-تشخیص 
 مدار تغذیه برق مثبت سنسور
کنترل یونیت با بدنه توسط 

سیگنال دریافت   5-عدم 
سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت سنسور	

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت سنسور	

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· کثیف 	 عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 
ABS بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

کنترل یونیت  ABS/ESPخرابی 

C003A-09 خ خطای سنسور سرعت چر
عقب راست

C003A-11 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست با برق منفی اتصالی دارد.

C003A-12 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست با برق مثبت اتصالی دارد.

C003A-13 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست قطع شده است.

C003A-29 خ سیگنال سنسور سرعت چر
عقب راست نا معتبر است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

خ عقب راست کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب راست را جدا  کانکتور B-067 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–49
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خ عقب راست سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C003A-00 عدم وجود اطالعات سنسور
خ عقب راست سرعت چر

درصورت خطا  کدهای   این 
زیر شرایط  از  هریک   وجود 

بوجود می آیند:

بدنه با  اتصالی   1-تشخیص 
سنسور سیگنال  سیم   شدن 

کنترل یونیت توسط 

2-قطع شدن مدار سنسور

برق با  اتصالی   3-تشخیص 
سیگنال سیم  شدن   مثبت 

کنترل یونیت سنسور توسط 

داشتن اتصالی   4-تشخیص 
 مدار تغذیه برق مثبت سنسور
کنترل یونیت با بدنه توسط 

سیگنال دریافت   5-عدم 
سنسور

· جا به جا بودن سیم های سیگنال و برق مثبت سنسور	

· اتصالی با بدنه سیم سیگنال سنسور	

· کانکتور سنسور	 شل بودن یا شکستن 

· اتصالی با برق مثبت سیم سیگنال سنسور	

· اتصالی با بدنه شدن سیم تغذیه برق مثبت سنسور	

· آسیب دیدگی سر سنسور یا پین آن	

· گرفتن سنسور در میدان مغناطیسی خارجی	 قرار 

· آسیب دیدگی بدنه سنسور	

· کثیف 	 عدم نصب،نصب اشتباه، شکستگی دندانه یا 
ABS بودن رینگ

· 	ABS فاصله هوایی زیاد بین سنسور و رینگ

· 	ABS درست نبودن تعداد دندانه های رینگ

· استاندارد نبودن سایز تایر ها	

کنترل یونیت  ABS/ESPخرابی 

C003A-09 خ خطای سنسور سرعت چر
عقب راست

C003A-11 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست با برق منفی اتصالی دارد.

C003A-12 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست با برق مثبت اتصالی دارد.

C003A-13 خ عقب مدار سنسور سرعت چر
راست قطع شده است.

C003A-29 خ سیگنال سنسور سرعت چر
عقب راست نا معتبر است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

خ عقب راست کانکتور و دسته سیم سنسور سرعت چر بررسی  1

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب راست را جدا  کانکتور B-067 سنسور سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–49

25
EM1A250090

J2 D5

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY
BOX (D/J)

1 25

R
W

R
W

BATTERY

EF08
40A

EF06
25A

ABS/ESP CONTROL MODULE

J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

13
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2

1

25

2 3

14 15

4

16
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19

8

20

9

21
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22
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12

24
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38

13
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

W
B-018

B
B-004

B
B-061

B
B-063

Y
B-009

B-009
B-018

B-061

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

3 I-020
B-065

I-004

13

B
r

B
r

B
r

38

B
G

1729

21

W
B-065

181716151413121110

987654321

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

B
rB

REAR RIGHT 
WHEEL SPEED 
SENSOR
B-067

B
B-067

2 1

B-060

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

خ عقب راست سنسور سرعت چر

ABS/ESP  کنترل یونیت
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–52

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the rear right wheel speed sensor connector 

B-067.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-067 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if rear right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (rear right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250360

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-075

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (29) - 
B-067 (1) Always Continuity

B-061 (17) - 
B-067 (2) Always Continuity

B-061 (17) - 
B-067 (1) Always No continuity

B-061 (29) - 
B-067 (2) Always No continuity

B-075 (1) - 
B-067(2) Always No continuity

B-061 (17) - 
B-061(29) Always No continuity

RM1A250370

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (17) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (29) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ عقب راست تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ عقب راست را باز  کانکتور B-067 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال های هر  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ دو 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

شرایط استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و ترمینال 1 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و ترمینال 2 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و ترمینال 2 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و ترمینال 1 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

 B-075 کانکتور ترمینال 1 
کانکتور  و ترمینال 2 

B-061

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

ترمینال های 17 و 29 
B-061 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتیاطدر 

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتباطدر 
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کنید. خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر 2

خ عقب راست بررسی سنسور سرعت چر 3

خ عقب راست بررسی سنسور سرعت چر 4

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ عقب راست را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ عقب راست را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 
کنید. تعویض 

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–52

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the rear right wheel speed sensor connector 

B-067.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-067 to 
check if there is an open in wire harness and connector 
according to table below.
Standard Condition

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-061 and body ground to check if rear right 
wheel speed sensor is short to ground according to table 
below.
Standard Condition

5
Check wire harness and connector (rear right wheel speed sensor - ABS/ESP control 

module assembly)

RM1A250360

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

B-075

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (29) - 
B-067 (1) Always Continuity

B-061 (17) - 
B-067 (2) Always Continuity

B-061 (17) - 
B-067 (1) Always No continuity

B-061 (29) - 
B-067 (2) Always No continuity

B-075 (1) - 
B-067(2) Always No continuity

B-061 (17) - 
B-061(29) Always No continuity

RM1A250370

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (17) - Body 
ground Always No continuity

B-061 (29) - Body 
ground Always No continuity

)ABS/ESP کنترل یونیت خ عقب راست تا  کانکتور) سنسور سرعت چر بررسی  دسته سیم و  5

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. خ عقب راست را باز  کانکتور B-067 سنسور سرعت چر  .d

که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین ترمینال های هر  کنید  e. با استفاده از مولتی متر بررسی 
کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟ دو 

کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتــور  و بدنــه مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی اتصالــی بــا بدنــه شــدن  هــای 

سنســور(

شرایط استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و ترمینال 1 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و ترمینال 2 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و ترمینال 2 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و ترمینال 1 

B-067 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

 B-075 کانکتور ترمینال 1 
کانکتور  و ترمینال 2 

B-061

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

ترمینال های 17 و 29 
B-061 کانکتور

کلیه شرایط عدم برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتیاطدر 

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط عدم ارتباطدر 
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کنید. خ را تعمیر یا تعویض  کانکتور یا دسته سیم سنسور سرعت چر 2

خ عقب راست بررسی سنسور سرعت چر 3

خ عقب راست بررسی سنسور سرعت چر 4

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ عقب راست را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ هماهنگ می باشد؟ که آیا تغییرات پارامترها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ عقب راست را باز  a. توپی چر
کنید. کثیفی، وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه های آن بررسی  b. رینگ ABS را از لحاظ وجود 

که آیا رینگ ABS بدرستی نصب شده است؟ کنید  c. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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(system overheat protection)
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connector

NG

OK

خیر
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.
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(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا سنسور را تمیز  پیچ سنسور را سفت 
کنید. تعویض 

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر

کنید. خ جلو راست را تعویض  سنسور سرعت چر
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور را بررسی 
که آیا فاصله ی بین سنسور و سگدست صحیح است؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسور و یا محل نصب آن تمیز می باشد؟ کنید  e. بررسی 
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سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا معتبر است.C0051-29کد خطا

کالیبره بودن سنسور موقعیت غربیلک فرمانC0051-54کد خطا عدم 

سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان صحیح نیست.C0051-64کد خطا

سیگنال سنسور شتاب افقی صحیح نیست.C0061-64کد خطا

سیگنال سنسور شتاب عمودی صحیح نیست.C0062-64کد خطا

سیگنال سنسور yaw صحیح نیست.C0063-64کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–53

25

g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if rear right 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below. 
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250380

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (17) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

B-061 (29) - Body 
ground Ignition switch ON Approx. 0 V

Repair or replace wire harness and 

connector between rear right wheel speed 

sensor and ABS/ESP control module 

assembly

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

کنید. g. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .h

کنکتور B-061 و بدنه  که آیا مقدار ولتاژ بین  کنید  i. با استفاده از مولتی متر بررسی 
مطابق جدول زیر می باشد؟)بررسی اتصالی با برق مثبت شدن سنسور(

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .e
کنید. f. موتور را روشن 

کدهای خطا بکنید. g. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ h. آیا 

ولتاژ استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 17 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن

کانکتور  ترمینال 29 
B-061 و بدنه

در حدود 0 ولتکلید استارت روشن
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

خ عقب راست و  کانکتور یا دسته سیم بین سنسور سرعت چر
کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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بله

بله
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سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا معتبر است.C0051-29کد خطا

کالیبره بودن سنسور موقعیت غربیلک فرمانC0051-54کد خطا عدم 
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g. Connect the negative battery cable.
h. Turn ignition switch to ON.
i. Using a digital multimeter, measure voltage between 

connector B-061 and body ground to check if rear right 
wheel speed sensor is short to power supply according to 
table below. 
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250380

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831
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38
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Repair or replace wire harness and 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO
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YES
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NG
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خیر
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
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3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0051-29 سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا
معتبر است.

کدهای خطا درصورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

کالیبره بودن غربیلک فرمان)موقعیت  1-عدم 
مرکزی غربیلک فرمان شناسایی نشود(

2-خرابی سنسور زاویه فرمان

3-قطع بودن مدار سنسور زاویه فرمان

· کالیبره نبودن سنسور 	
زاویه فرمان

· قطعی یا اتصال مدار 	
سنسور زاویه فرمان

· خرابی سنسور زاویه فرمان	

C0051-54 کالیبره بودن سنسور موقعیت عدم 
غربیلک فرمان

C0051-64 سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان
صحیح نیست.

C0061-64 سیگنال سنسور شتاب افقی صحیح
نیست.

C0062-64 سیگنال سنسور شتاب عمودی صحیح
نیست.

C0063-64.صحیح نیست yaw سیگنال سنسور

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی مجدد  1

کنید. کلید استارت موتور را روشن   .a
کنید. کانکتور عیب یابی وصل  b. دستگاه عیب یاب را به 

کنید. کالیبره  c. بر اساس دستوالعمل دستگاه عیب یاب، سنسور زاویه فرمان را مجددا 
کنید. ک  کدهای خطا را پا d. توسط دستگاه عیب یاب، 

کنید. e. موتور را روشن 
کنترل یونیت ABS/ESP را بخوانید. کد های خطای  f. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر، مجددا 

کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ g. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کالیبره نبوده است.خیر سنسور زاویه فرمان 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–55
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0051-29 سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان نا
معتبر است.

کدهای خطا درصورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

کالیبره بودن غربیلک فرمان)موقعیت  1-عدم 
مرکزی غربیلک فرمان شناسایی نشود(

2-خرابی سنسور زاویه فرمان

3-قطع بودن مدار سنسور زاویه فرمان

· کالیبره نبودن سنسور 	
زاویه فرمان

· قطعی یا اتصال مدار 	
سنسور زاویه فرمان

· خرابی سنسور زاویه فرمان	

C0051-54 کالیبره بودن سنسور موقعیت عدم 
غربیلک فرمان

C0051-64 سیگنال سنسور موقعیت غربیلک فرمان
صحیح نیست.

C0061-64 سیگنال سنسور شتاب افقی صحیح
نیست.

C0062-64 سیگنال سنسور شتاب عمودی صحیح
نیست.

C0063-64.صحیح نیست yaw سیگنال سنسور

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و اطالعات ارائه شده در ان مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کدهای خطا بررسی مجدد  1

کنید. کلید استارت موتور را روشن   .a
کنید. کانکتور عیب یابی وصل  b. دستگاه عیب یاب را به 

کنید. کالیبره  c. بر اساس دستوالعمل دستگاه عیب یاب، سنسور زاویه فرمان را مجددا 
کنید. ک  کدهای خطا را پا d. توسط دستگاه عیب یاب، 

کنید. e. موتور را روشن 
کنترل یونیت ABS/ESP را بخوانید. کد های خطای  f. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر، مجددا 

کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ g. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کالیبره نبوده است.خیر سنسور زاویه فرمان 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–55
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–58

25

e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
the terminals of connector I-028 and connector I-020 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

g. Using a digital multimeter, check for continuity between the 
terminals of connector B-065 and connector B-061 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

RM1A250400

-+
6 5 4 3 2 1

I-028

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

I-020

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-028 (2) - I-020 
(4) Always Continuity

I-028 (1) - I-020 
(13) Always Continuity

RM1A250410

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 41 2 7 8 95 6

B-065
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-061 
(26) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-061 (14) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

OK

کنید. کانکتور های B-065 و I-020 دسته سیم داشبورد را از همدیگر جدا   .e
کانکتورهــای  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  f. توســط  مولتــی متــر بررســی 

)CAN مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی قطعــی شــبکه I-028 و I-020

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور I-028 و  ترمینال 2 
I-020 کانکتور ترمینال 4 

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور I-028 و  ترمینال 1 
I-020 کانکتور ترمینال 13 

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتــور  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  g. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
هــای B-061  و  B-065  مطابــق جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی قطعــی شــبکه 

)CAN

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

 B-065 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 26 

B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 13 
B-065 و ترمینال 14 

B-061 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–57

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and steering angle sensor connector 

I-028.
d. Disconnect body wire harness connector B-065 and instrument panel wire harness connector I-020.
e. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
f. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait at least 90 seconds.

b. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 
connector B-061.

c. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector I-028 and connector B-061 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

2 Check wire harness and connector

Repair or replace body/instrument panel 

wire harness and connector

NG

3 Check CAN communication control circuit (ESP - steering angle sensor)

OK

RM1A250390

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
6 5 4 3 2 1

I-028

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-028 (1) - B-061 
(14) Always Continuity

I-028 (2) - B-061 
(26) Always Continuity

کانکتور بررسی  دسته سیم و  2

بررسی شبکه CAN )بین ESP و سنسور زاویه فرمان( 3

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنیدخیر کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور I-028 سنسور زاویه فرمان را جدا  کنترل یونیت ABS/ESP  و   B-061 کانکتور  .c
کنید. کانکتورهای I-020 و B-065 دسته سیم داشبورد را از همدیگر جدا   .d

که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  e. بررسی 
که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  f. بررسی 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  g. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کرده و به مدت 90 ثانیه  کنید. .سرباتری منفی را جدا  کلید استارت موتور را خاموش   .a
منتظر بمانید.

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .b
کنید. کانکتور I-028 سنسور زاویه فرمان را جدا   .c

کانکتور  که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین هر دو  کنید  d. با استفاده از مولتی متر بررسی 
مطابق با جدول زیر می باشد؟
)CAN بررسی قطعی شبکه(

شرایط استاندارد

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور  کانکتور I-028 و ترمینال 14  ترمینال 1 
B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  کانکتور I-028 و ترمینال 26  ترمینال 2 
B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–58

25

e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
the terminals of connector I-028 and connector I-020 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

g. Using a digital multimeter, check for continuity between the 
terminals of connector B-065 and connector B-061 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

RM1A250400

-+
6 5 4 3 2 1

I-028

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

I-020

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-028 (2) - I-020 
(4) Always Continuity

I-028 (1) - I-020 
(13) Always Continuity

RM1A250410

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 41 2 7 8 95 6

B-065
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-061 
(26) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-061 (14) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

OK

کنید. کانکتور های B-065 و I-020 دسته سیم داشبورد را از همدیگر جدا   .e
کانکتورهــای  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  f. توســط  مولتــی متــر بررســی 

)CAN مطابــق بــا جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی قطعــی شــبکه I-028 و I-020

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور I-028 و  ترمینال 2 
I-020 کانکتور ترمینال 4 

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور I-028 و  ترمینال 1 
I-020 کانکتور ترمینال 13 

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتــور  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  g. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
هــای B-061  و  B-065  مطابــق جــدول زیــر مــی باشد؟)بررســی قطعــی شــبکه 

)CAN

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

 B-065 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 26 

B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  ترمینال 13 
B-065 و ترمینال 14 

B-061 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–57

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and steering angle sensor connector 

I-028.
d. Disconnect body wire harness connector B-065 and instrument panel wire harness connector I-020.
e. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
f. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait at least 90 seconds.

b. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 
connector B-061.

c. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector I-028 and connector B-061 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

2 Check wire harness and connector

Repair or replace body/instrument panel 

wire harness and connector

NG

3 Check CAN communication control circuit (ESP - steering angle sensor)

OK

RM1A250390

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
6 5 4 3 2 1

I-028

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-028 (1) - B-061 
(14) Always Continuity

I-028 (2) - B-061 
(26) Always Continuity

کانکتور بررسی  دسته سیم و  2

بررسی شبکه CAN )بین ESP و سنسور زاویه فرمان( 3

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنیدخیر کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور I-028 سنسور زاویه فرمان را جدا  کنترل یونیت ABS/ESP  و   B-061 کانکتور  .c
کنید. کانکتورهای I-020 و B-065 دسته سیم داشبورد را از همدیگر جدا   .d

که آیا دسته سیم دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده است؟ کنید  e. بررسی 
که آیا ترمینال ها دچار شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن شده اند؟ کنید  f. بررسی 

که آیا پین های مرتبط با مدار برقی در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  g. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کرده و به مدت 90 ثانیه  کنید. .سرباتری منفی را جدا  کلید استارت موتور را خاموش   .a
منتظر بمانید.

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .b
کنید. کانکتور I-028 سنسور زاویه فرمان را جدا   .c

کانکتور  که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین هر دو  کنید  d. با استفاده از مولتی متر بررسی 
مطابق با جدول زیر می باشد؟
)CAN بررسی قطعی شبکه(

شرایط استاندارد

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور  کانکتور I-028 و ترمینال 14  ترمینال 1 
B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور  کانکتور I-028 و ترمینال 26  ترمینال 2 
B-061

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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کنتزل پایداریC006B-00کدخطا فعال بودن طوالنی مدت سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C006B-00فعال بودن طوالنی مدت سیستم 
 کنترل پایداری- عدم وجود

اطالعات

کد خطا در صورت وجود شرایط زیر ایجاد خواهد شد: این 

کنترل یونیت  کردن ABS توسط  1-در یافت فرمان فعال 
ABS به مدت بیش از یک دقیقه

کنترل یونیت  کردن ESP توسط  2-دریافت فرمان فعال 
ESP به مدت بیش از یک دقیقه

· تفاوت زیاد بین سرعت 	
خ ها چر

· ایراد سیگنال ارسالی از 	
سنسور زاویه فرمان

· کنترل یونیت 	 خرابی 
ABS/ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و  اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کانکتور و دسته سیم سنسور بررسی  1

خ ها بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور سنسور زاویه فرمان را باز  خ و  کانکتور تمامی سنسورهای سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  d.بررسی 

کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بستم شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f.  بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

کنید. سنسور تمیز یا سنسور را تعویض  پیچ سنسور را سفت 
کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور ها را بررسی 
که آیا فاصله هوایی بین سنسور ها و رینگ ABS صحیح می باشند؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسورها و محل نصب آنها تمیز می باشند؟ کنید  e. بررسی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کن و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کدهای خطا بررسی مجدد  4

کنید. کالیبره  کرده و  سنسور زاویه فرمان را تعویض 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP بکنید. کدهای  i. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ j. آیا 
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کنتزل پایداریC006B-00کدخطا فعال بودن طوالنی مدت سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C006B-00فعال بودن طوالنی مدت سیستم 
 کنترل پایداری- عدم وجود

اطالعات

کد خطا در صورت وجود شرایط زیر ایجاد خواهد شد: این 

کنترل یونیت  کردن ABS توسط  1-در یافت فرمان فعال 
ABS به مدت بیش از یک دقیقه

کنترل یونیت  کردن ESP توسط  2-دریافت فرمان فعال 
ESP به مدت بیش از یک دقیقه

· تفاوت زیاد بین سرعت 	
خ ها چر

· ایراد سیگنال ارسالی از 	
سنسور زاویه فرمان

· کنترل یونیت 	 خرابی 
ABS/ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، به مدار برقی و  اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

کانکتور و دسته سیم سنسور بررسی  1

خ ها بررسی نحوه نصب سنسور سرعت چر 2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور سنسور زاویه فرمان را باز  خ و  کانکتور تمامی سنسورهای سرعت چر  .c
که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  d.بررسی 

کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بستم شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  e. بررسی 
که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  f.  بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

کنید. سنسور تمیز یا سنسور را تعویض  پیچ سنسور را سفت 
کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. c. شل شدن پیچ سنسور ها را بررسی 
که آیا فاصله هوایی بین سنسور ها و رینگ ABS صحیح می باشند؟ کنید  d. بررسی 

که آیا سنسورها و محل نصب آنها تمیز می باشند؟ کنید  e. بررسی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1004

کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کن و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کدهای خطا بررسی مجدد  4

کنید. کالیبره  کرده و  سنسور زاویه فرمان را تعویض 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP بکنید. کدهای  i. پس از رانندگی با خودرو با سرعت   15Km/h یا بیشتر، اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ j. آیا 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–62

25

DTC C0089-04 TCS Disable Switch (ESP Only)

EM1A250110

J2 D5

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY
BOX (D/J)

1 25

R
W

R
W

BATTERY

EF08
40A

EF06
25A

ABS/ESP CONTROL MODULE

J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6
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9

21

10

22
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12
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

W
B-018

B
B-061

Y
B-009

B-009
B-018

B-061

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

3 I-020
B-065

I-004

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

B G

12 23

B G

12 11

5 8

I-020
B-065

INTEGRATION
SWITCH
I-032

INTEGRATION
SWITCH
K-005

FOR MANUAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

K-003
I-018

B13 56B6

2

1-7

*1

PEPS(J1)
B-075

Gr
B-075

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B
K-005B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321

10 11 12 139

W
I-018

کلید قطع کنC1089-04ESPکد خطا خطای 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

کولر کنترل  کولرپنل  کنترل  پنل 

ع دستی تهویه مطبو

ع اتوماتیک تهویه مطبو

ABS/ESP  کنترل یونیت

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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خ ها بررسی سنسور سرعت چر 3

خ ها بررسی رینگ ABS توپی چر 4

بررسی نحوه نصب سنسور زاویه فرمان 5

بررسی نحوه نصب سنسور زاویه فرمان 6

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. سنسور تمیز یا سنسور را تعویض  پیچ سنسور را سفت 
کنید.

کنید خ را تعویض  رینگ ABS توپی جر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا بدرستی نصب  سنسور را تمیز 
کنید. تعویض 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

بله

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ ها را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ ها هماهنگ می باشد. که آیا تغییرات پرامتر ها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ ها را باز  a. توپی چر
کنید. خ ها را از لحاظ وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه ها بررسی  b. رینگ ABS توپی چر

خ ها بدرستی نصب شده اند؟ c. آیا رینگ ABS چر

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را باز 

کانکتور سنسور زاویه فرمان بطور صحیح نصب شده است؟ که آیا  کنید  c. بررسی 
که آیا سنسور زاویه فرمان بدرستی نصب شده است؟؟ کنید  d. بررسی 

که آیا محل نصب سنسور زاویه فرمان تمیز است؟ کنید  e. بررسی 

کنید. ک  کدهای خطا را پا a. توسط دستگاه عیب یاب ، 
کنید. b. موتور ار روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر ، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ d. آیا 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–62

25

DTC C0089-04 TCS Disable Switch (ESP Only)

EM1A250110

J2 D5

ENGINE 
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY
BOX (D/J)

1 25

R
W

R
W

BATTERY

EF08
40A

EF06
25A

ABS/ESP CONTROL MODULE

J1 J2

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

W
B-018

B
B-061

Y
B-009

B-009
B-018

B-061

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

3 I-020
B-065

I-004

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

B G

12 23

B G

12 11

5 8

I-020
B-065

INTEGRATION
SWITCH
I-032

INTEGRATION
SWITCH
K-005

FOR MANUAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

K-003
I-018

B13 56B6

2

1-7

*1

PEPS(J1)
B-075

Gr
B-075

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B
K-005B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321

10 11 12 139

W
I-018

کلید قطع کنC1089-04ESPکد خطا خطای 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

باتری

کولر کنترل  کولرپنل  کنترل  پنل 

ع دستی تهویه مطبو

ع اتوماتیک تهویه مطبو

ABS/ESP  کنترل یونیت
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خ ها بررسی سنسور سرعت چر 3

خ ها بررسی رینگ ABS توپی چر 4

بررسی نحوه نصب سنسور زاویه فرمان 5

بررسی نحوه نصب سنسور زاویه فرمان 6

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. سنسور تمیز یا سنسور را تعویض  پیچ سنسور را سفت 
کنید.

کنید خ را تعویض  رینگ ABS توپی جر

کنید و یا سنسور را  کنید و یا بدرستی نصب  سنسور را تمیز 
کنید. تعویض 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

بله

بله

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  a. دستگاه عیب یاب را به 
خ ها را بخوانید. کنید و پارامترهای سنسور سرعت چر b. با خودرو در مسیر مستقیم رانندگی 

خ ها هماهنگ می باشد. که آیا تغییرات پرامتر ها با تغییرات سرعت چر کنید  c. بررسی 

کنید. خ ها را باز  a. توپی چر
کنید. خ ها را از لحاظ وجود مواد خارجی و یا شکستگی دندانه ها بررسی  b. رینگ ABS توپی چر

خ ها بدرستی نصب شده اند؟ c. آیا رینگ ABS چر

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را باز 

کانکتور سنسور زاویه فرمان بطور صحیح نصب شده است؟ که آیا  کنید  c. بررسی 
که آیا سنسور زاویه فرمان بدرستی نصب شده است؟؟ کنید  d. بررسی 

که آیا محل نصب سنسور زاویه فرمان تمیز است؟ کنید  e. بررسی 

کنید. ک  کدهای خطا را پا a. توسط دستگاه عیب یاب ، 
کنید. b. موتور ار روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر ، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ d. آیا 
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کدهای خطا برررسی مجدد  3

کنید. کولر را تعویض  کنترل  پنل 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. ک  کدهای خطا را پا a. توسط دستگاه عیب یاب ، 
کنید. b. موتور ار روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر ، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ d. آیا 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0089-04ESP کن کلید قطع  خطای 

کد در صورت وجود هریک از شرایط زیر ایجاد  این 
خواهد شد:

کن ESP به مدت بیش از 10 ثانیه به حالت  1-کلید قطع 
فشرده نگه داشته شود.

کلید  2-در لحظه استارت زدن، سیگنال فعال سازی 
کن ESP به مدت بیش از 2 ثانیه دریافت شود. قطع 

· در حالت فشرده باقی 	
کن  کلید قطع  ماندن 

ESP

· کن 	 کلید قطع  خرابی 
ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی  و به مدار برقی اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

ESP کن کلید قطع  بررسی  1

کانکتور بررسی دسته سیم و  2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کرده است و یا شی ء خارجی داخل آن وارد شده است؟ گیر   ESP کن کلید قطع  که آیا  کنید  c. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

بلی

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید و یا شی ء خارجی را بیرون بیاورید. کلید را تعویض 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  بررسی   .c
کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بستم شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  بررسی   .d

که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  بررسی   .e
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کدهای خطا برررسی مجدد  3

کنید. کولر را تعویض  کنترل  پنل 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم بدرستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. ک  کدهای خطا را پا a. توسط دستگاه عیب یاب ، 
کنید. b. موتور ار روشن 

کدهای خطا بکنید. c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت 15Km/h یا بیشتر ، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ d. آیا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C0089-04ESP کن کلید قطع  خطای 

کد در صورت وجود هریک از شرایط زیر ایجاد  این 
خواهد شد:

کن ESP به مدت بیش از 10 ثانیه به حالت  1-کلید قطع 
فشرده نگه داشته شود.

کلید  2-در لحظه استارت زدن، سیگنال فعال سازی 
کن ESP به مدت بیش از 2 ثانیه دریافت شود. قطع 

· در حالت فشرده باقی 	
کن  کلید قطع  ماندن 

ESP

· کن 	 کلید قطع  خرابی 
ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی  و به مدار برقی اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

ESP کن کلید قطع  بررسی  1

کانکتور بررسی دسته سیم و  2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کرده است و یا شی ء خارجی داخل آن وارد شده است؟ گیر   ESP کن کلید قطع  که آیا  کنید  c. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

بلی

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید و یا شی ء خارجی را بیرون بیاورید. کلید را تعویض 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  بررسی   .c
کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بستم شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  بررسی   .d

که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت خوبی قرار دارند؟ کنید  بررسی   .e
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1000-16 کنترل ولتاژ برق تغذیه 
یونیت ABS/ESP پایین 

است.

زیر  شرایط  از  یک  هر  وجود  صورت  در  زیر  کدهای  این 
ایجاد خواهند شد:

ولت   4/5 از  کمتر  ولتاژ  خودرو  شدن  دار  برق  از  1-پس 
باشد.

کمتر از  کلید استارت موتور، ولتاژ  2-پس از روشن شدن 
7/7 ولت یا بیشتر از 16/8 ولت باشد.

 ، یابیشتر   6Km/h به از رسیدن سرعت خودرو  3-پس 
ولتاژ 9/2-7/7 ولت  باشد.

· سوختن فیوز	

· کم بودن ولتاژ 	 زیاد یا 
باتری

· ایراد سیستم شارژ باتری	

· کانکتور یا دسته 	 ایراد 
سیم

· کنترل یونیت 	 خرابی 
ABS/ESP

C1000-17 کنترل ولتاژ برق تغذیه 
یونیت ABS/ESP باال 

است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی فیوز 1

بررسی ولتاژ باتری 2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 10 امپری RF02 را از جعبه فیوز داشبورد  خار
d. آیا فیوز سالم است؟

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کنید. فیوز را تعویض 

کنید سیستم شارژ باتری را چک 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. گیری  a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین قطب مثبت و قطب منفی باتری را اندازه 
b. آیا ولتاژ باتری بین 9 و  16 ولت می باشد؟

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–65

25

DTC C1000-16 ECU Voltage Supply

DTC C1000-17 ECU Voltage Supply

EM1A250120

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

R
W

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE

3

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

I-020
B-065

I-004

B-061

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

کنترل یونیت ABS/ESP پایین است.C1000-16کد خطا ولتاژ برق تغذیه 

کنترل یونیت ABS/ESP باال است.C1000-17کد خطا ولتاژ برق تغذیه 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز داشبورد

 کنترل یونیت
ABS/ESP  
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1000-16 کنترل ولتاژ برق تغذیه 
یونیت ABS/ESP پایین 

است.

زیر  شرایط  از  یک  هر  وجود  صورت  در  زیر  کدهای  این 
ایجاد خواهند شد:

ولت   4/5 از  کمتر  ولتاژ  خودرو  شدن  دار  برق  از  1-پس 
باشد.

کمتر از  کلید استارت موتور، ولتاژ  2-پس از روشن شدن 
7/7 ولت یا بیشتر از 16/8 ولت باشد.

 ، یابیشتر   6Km/h به از رسیدن سرعت خودرو  3-پس 
ولتاژ 9/2-7/7 ولت  باشد.

· سوختن فیوز	

· کم بودن ولتاژ 	 زیاد یا 
باتری

· ایراد سیستم شارژ باتری	

· کانکتور یا دسته 	 ایراد 
سیم

· کنترل یونیت 	 خرابی 
ABS/ESP

C1000-17 کنترل ولتاژ برق تغذیه 
یونیت ABS/ESP باال 

است.

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی فیوز 1

بررسی ولتاژ باتری 2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. ج  c. فیوز 10 امپری RF02 را از جعبه فیوز داشبورد  خار
d. آیا فیوز سالم است؟

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کنید. فیوز را تعویض 

کنید سیستم شارژ باتری را چک 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. گیری  a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین قطب مثبت و قطب منفی باتری را اندازه 
b. آیا ولتاژ باتری بین 9 و  16 ولت می باشد؟
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–65

25

DTC C1000-16 ECU Voltage Supply

DTC C1000-17 ECU Voltage Supply

EM1A250120

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

R
W

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE

3

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

I-020
B-065

I-004

B-061

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

کنترل یونیت ABS/ESP پایین است.C1000-16کد خطا ولتاژ برق تغذیه 

کنترل یونیت ABS/ESP باال است.C1000-17کد خطا ولتاژ برق تغذیه 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز داشبورد

 کنترل یونیت
ABS/ESP  
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–68

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

5 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کانکتور و دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( بررسی  5

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر   

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
ــور  کانکت ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــت برق ــا وضعی ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس d. ب

B-061 و بدنــه خــودرو مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور ترمینال شماره 13 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور ترمینال شماره 38 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا  کانکتور یا دسته سیم   
کنید. تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b.موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c.  پس از رانندگی با خودرو با سرعت حداقل 15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ q. آیا 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–67

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly connector B-061.
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
e. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

3 Check ABS/ESP control module assembly wire harness and connector

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

OK

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace related wire harness and 

connector

NG

OK

ABS/ESP کنترل یونیت کانکتور  بررسی دسته سیم و  3

کانکتور یا دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP تا باتری( بررسی   4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXTبله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کنید. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی   .d

کنید. کانکتورها را بررسی  شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال   .e
که آیا پین های مرتب ط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  بررسی   .f

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b.سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور   .c
کنید. d. سر باتری منفی را وصل 

ــودرو  ــه خ ــور و بدن کانکت ــن  ــاژ بی ــا ولت ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر، بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس e. ب
اســتاندارد مــی باشــد؟

ولتاژاستاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 28 
B-061 و بدنه

16-9 ولتکلید استارت روشن
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–68

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

5 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کانکتور و دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( بررسی  5

کدهای خطا بررسی مجدد  6

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا تعمیر   

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
ــور  کانکت ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــت برق ــا وضعی ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس d. ب

B-061 و بدنــه خــودرو مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور ترمینال شماره 13 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور ترمینال شماره 38 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا  کانکتور یا دسته سیم   
کنید. تعمیر 

کند و ایراد برطرف شده است. کار می  سیستم به درستی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b.موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c.  پس از رانندگی با خودرو با سرعت حداقل 15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ q. آیا 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–67

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly connector B-061.
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
e. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

3 Check ABS/ESP control module assembly wire harness and connector

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

OK

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace related wire harness and 

connector

NG

OK

ABS/ESP کنترل یونیت کانکتور  بررسی دسته سیم و  3

کانکتور یا دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP تا باتری( بررسی   4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
خیر

کنید. کانکتور را تعمیر یا تعویض  دسته سیم یا 

کنید. کانکتور یا دسته سیم را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXTبله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کنید. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی   .d

کنید. کانکتورها را بررسی  شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال   .e
که آیا پین های مرتب ط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  بررسی   .f

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b.سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور   .c
کنید. d. سر باتری منفی را وصل 

ــودرو  ــه خ ــور و بدن کانکت ــن  ــاژ بی ــا ولت ــه آی ک ــد  کنی ــی  ــر، بررس ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس e. ب
اســتاندارد مــی باشــد؟

ولتاژاستاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 28 
B-061 و بدنه

16-9 ولتکلید استارت روشن

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1001-04ABS/ کنترل یونیت خطای داخلی 
ESP

کد های خطا در صورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

ABS/ESP کننده یونیت 1-ایراد در تغذیه 

ABS/ESP کنترل یونیت 2-خرابی 

· سوختن فیوز	

· کانکتور یا دسته سیم	 ایراد 

· 	ABS/ کنترل یونیت خرابی 
ESP

C1009-00ABS/ کنترل یونیت خطای داخلی 
ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی فیوز 1

ABS/ESP کنترل یونیت کانکتور  بررسی دسته سیم و  2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. ج  فیوز 10 امپری RF02 را از جعبه فیوز داشبورد  خار  .c
آیا فیوز سالم است؟  .d

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. فیوز را تعویض 

کنترل یونیت ABS/ESP را تعمیر یا  کانکتور  دسته سیم یا 
کنید. تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. d. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی 

کنید. کانکتورها را بررسی  e. شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال 
که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–69

25

DTC C1001-04 ECU

DTC C1009-00 ECU Hardware Related

EM1A250120

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

R
W

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE

3

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

I-020
B-065

I-004

B-061

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

کنترل یونیت C1001-04ABS/ESPکد خطا خطای داخلی 

کنترل یونیت C1009-00ABS/ESPکد خطا خطای داخلی 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز داشبورد

 کنترل یونیت
ABS/ESP  
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1001-04ABS/ کنترل یونیت خطای داخلی 
ESP

کد های خطا در صورت وجود هریک از  این 
شرایط زیر بوجود می آیند:

ABS/ESP کننده یونیت 1-ایراد در تغذیه 

ABS/ESP کنترل یونیت 2-خرابی 

· سوختن فیوز	

· کانکتور یا دسته سیم	 ایراد 

· 	ABS/ کنترل یونیت خرابی 
ESP

C1009-00ABS/ کنترل یونیت خطای داخلی 
ESP

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی فیوز 1

ABS/ESP کنترل یونیت کانکتور  بررسی دسته سیم و  2

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. ج  فیوز 10 امپری RF02 را از جعبه فیوز داشبورد  خار  .c
آیا فیوز سالم است؟  .d

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. فیوز را تعویض 

کنترل یونیت ABS/ESP را تعمیر یا  کانکتور  دسته سیم یا 
کنید. تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061 کانکتور  .c
کنید. d. سائیدگی، له شدگی و شکستگی دسته سیم را بررسی 

کنید. کانکتورها را بررسی  e. شکستگی، خم شدگی و رسوب بستن ترمینال 
که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  f. بررسی 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–69

25

DTC C1001-04 ECU

DTC C1009-00 ECU Hardware Related

EM1A250120

28

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF02

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

R
W

R
W

R
W

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE

3

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

I-020
B-065

I-004

B-061

13

B
r

B
r

B
r

38

B-060

کنترل یونیت C1001-04ABS/ESPکد خطا خطای داخلی 

کنترل یونیت C1009-00ABS/ESPکد خطا خطای داخلی 

STARTیاONسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز داشبورد

 کنترل یونیت
ABS/ESP  
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کدهای خطا بررسی مجدد  5

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت  15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–71

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

3 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace engine compartment 

wire harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–71

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

3 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace engine compartment 

wire harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعمیر یا تعویض  کانکتور  دسته سیم یا  3

کانکتور و دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا  کانکتور یا دسته سیم 
کنید. تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور  .c
کنید. d. سر باتری منفی را وصل 

کانکتورB-061  و بدنه  که آیا ولتاژ بین  کنید  e. با استفاده از مولتی متر، بررسی 
خودرو استاندارد می باشد؟

ولتاژاستاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 28 
B-061 و بدنه

16-9 ولتکلید استارت روشن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کانکتــور  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

B-061 و بدنــه خــودرو مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟
شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور ترمینال شماره 13 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور ترمینال شماره 38 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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کدهای خطا بررسی مجدد  5

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت  15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–71

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

3 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace engine compartment 

wire harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–71

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure supply voltage 

between ABS/ESP control module assembly connector 
B-061 and body ground to check if system power supply 
circuit is normal according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

ABS/ESP control module assembly connector B-061 and 
body ground to check if system ground circuit is normal 
according to table below.
Standard Condition

3 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - battery)

RM1A250420

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (28) - Body 
ground Ignition switch ON 9 to 16 V

Repair or replace engine compartment 

wire harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (ABS/ESP control module assembly - body ground)

OK

RM1A250500

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (13) - Body 
ground Always Continuity

B-061 (38) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace ABS/ESP control 

module assembly wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعمیر یا تعویض  کانکتور  دسته سیم یا  3

کانکتور و دسته سیم )کنترل یونیت ABS/ESP و بدنه( بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم محفظه موتور را تعویض یا تعمیر 

کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض یا  کانکتور یا دسته سیم 
کنید. تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سر باتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را باز   B-061 کانکتور  .c
کنید. d. سر باتری منفی را وصل 

کانکتورB-061  و بدنه  که آیا ولتاژ بین  کنید  e. با استفاده از مولتی متر، بررسی 
خودرو استاندارد می باشد؟

ولتاژاستاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 28 
B-061 و بدنه

16-9 ولتکلید استارت روشن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید b. سر باتری منفی را باز 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کانکتــور  کــه آیــا وضعیــت برقــراری ارتبــاط بیــن  کنیــد  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 

B-061 و بدنــه خــودرو مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟
شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور ترمینال شماره 13 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور ترمینال شماره 38 
B-061 و بدنه

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–74

25
EM1A250130

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13
B

B-061

CAN1-LCAN1-H

O O
B

O O
B

O

OB

O

OB

1 17
CAN1-LCAN1-H

O O
B

26 14

41 42
CAN1-LCAN1-H

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE
B-061

4

13

ECM(2)

TCU

B-011

B-063

B
B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433
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خطای مدار شبکه can سوئیچ اهرم ترمز دستیC1005-08کد خطا

کالچ نامعتبر است.C1006-29کد خطا سیگنال سوئیچ پدال 

سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نامعتبر است.C1007-29کد خطا

خطای شبکه ی U0005-00CAN-Hکد خطا

خطای شبکه ی U0007-00 CAN-Lکد خطا

کنترل یونیتU0073-00کد خطا   CAN قطعی شبکه

کنترل یونیت و U0100-00ECUکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

کنترل یونیت و U0101-00TCUکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

کنترل یونیت و U0140-00BCMکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

دریافت سیگنال نامناسب از U0401-00ECUکد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از U0402-00TCUکد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از U0422-00BCMکد خطا

خطای شبکه U1000-00CANکد خطا

قطعی شبکهCAN کنترل یونیت و  سنسور زاویه فرمانU0126-00کد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمانU0428-00کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–74
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 کنترل یونیت
ABS/ESP  
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

خطای مدار شبکه can سوئیچ اهرم ترمز دستیC1005-08کد خطا

کالچ نامعتبر است.C1006-29کد خطا سیگنال سوئیچ پدال 

سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نامعتبر است.C1007-29کد خطا

خطای شبکه ی U0005-00CAN-Hکد خطا

خطای شبکه ی U0007-00 CAN-Lکد خطا

کنترل یونیتU0073-00کد خطا   CAN قطعی شبکه

کنترل یونیت و U0100-00ECUکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

کنترل یونیت و U0101-00TCUکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

کنترل یونیت و U0140-00BCMکد خطا قطعی شبکه CAN بین 

دریافت سیگنال نامناسب از U0401-00ECUکد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از U0402-00TCUکد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از U0422-00BCMکد خطا

خطای شبکه U1000-00CANکد خطا

قطعی شبکهCAN کنترل یونیت و  سنسور زاویه فرمانU0126-00کد خطا

دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمانU0428-00کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–76

25

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly connector B-061.
d. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector B-011.
e. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) connector B-063.
f. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-001.
g. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
h. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
i. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 

B-011.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-011 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

1 Check wire harness and connector

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Engine 

Control Module (ECM) )

OK

RT21250230

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

E-085

-+ 49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E-033

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-011 (1) Always Continuity

B-061 (4) - B-011 
(17) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم بررسی  1

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین ECU و  2

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061کانکتور  .c
کنید. کانکتور )ECU(B-011  را جدا   .d
کنید. کانکتور )TCU(B-063 را جدا   .e
کنید. کانکتور )BCM(I-001 را جدا   .f

که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  g. بررسی 
کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بسته شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  h. بررسی 

که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  i. بررسی 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .f
کنید. کانکتور )ECU(B-011  را جدا   .g

ــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کــه آی کنیــد  ــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی  h. ب
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 1 

B-011 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 17 

B-011

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXTبله

بله
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1005-08سوئیچ اهرم ترمز دستی can کد های خطا در صورت وجود خطای مدار شبکه این 
هر یک از شرایط زیر ایجاد خواهند 

شد:
کشی،پیکربندی  1-ایراد در سیم 

CAN اطالعات و ارتباطات
ECU 2-تاخیر در ارسال اطالعات

ECU 3-ایراد اطالعات
TCU 4-تاخیر در ارسال اطالعات

TCU 5-ایراد اطالعات

 	CAN ایراد شبکه

ایراد پیکربندی اطالعات 	 
CAN شبکه

 	CAN کشی شبکه ایراد سیم 

 	ECU ایراد نرم افزاری

 	ECU خرابی

 	TCU ایراد نرم افزاری

 	TCU خرابی

 	BCM خرابی

 	ABS/ESP خرابی

C1006-29.کالچ نامعتبر است سیگنال سوئیچ پدال 

C1007-29.سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نامعتبر است

U0005-00CAN-H خطای شبکه ی

U0007-00 CAN-L خطای شبکه ی

U0073-00کنترل یونیت   CAN قطعی شبکه

U0100-00ECU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0101-00TCU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0140-00BCM کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0401-00ECU دریافت سیگنال نامناسب از

U0402-00TCU دریافت سیگنال نامناسب از

U0422-00BCM دریافت سیگنال نامناسب از

U1000-00CAN خطای شبکه

U0126-00کنترل یونیت و  سنسور زاویه فرمان CANقطعی شبکه

U0428-00دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمان

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–76

25

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly connector B-061.
d. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector B-011.
e. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) connector B-063.
f. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-001.
g. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
h. Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
i. Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 

B-011.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-011 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

1 Check wire harness and connector

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Engine 

Control Module (ECM) )

OK

RT21250230

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

E-085

-+ 49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E-033

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-011 (1) Always Continuity

B-061 (4) - B-011 
(17) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم بررسی  1

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین ECU و  2

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061کانکتور  .c
کنید. کانکتور )ECU(B-011  را جدا   .d
کنید. کانکتور )TCU(B-063 را جدا   .e
کنید. کانکتور )BCM(I-001 را جدا   .f

که آیا دسته سیم ها دچار سائیدگی، له شدگی و شکستگی شده اند؟ کنید  g. بررسی 
کانکتورها دچار شکستگی ، خم شدگی و رسوب بسته شده اند؟ که آیا ترمینال های  کنید  h. بررسی 

که آیا پین های مرتبط با ایراد در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ کنید  i. بررسی 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .f
کنید. کانکتور )ECU(B-011  را جدا   .g

ــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کــه آی کنیــد  ــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی  h. ب
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 1 

B-011 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 17 

B-011

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXTبله

بله
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  دالئل ممکنشرایط ایجاد 

C1005-08سوئیچ اهرم ترمز دستی can کد های خطا در صورت وجود خطای مدار شبکه این 
هر یک از شرایط زیر ایجاد خواهند 

شد:
کشی،پیکربندی  1-ایراد در سیم 

CAN اطالعات و ارتباطات
ECU 2-تاخیر در ارسال اطالعات

ECU 3-ایراد اطالعات
TCU 4-تاخیر در ارسال اطالعات

TCU 5-ایراد اطالعات

 	CAN ایراد شبکه

ایراد پیکربندی اطالعات 	 
CAN شبکه

 	CAN کشی شبکه ایراد سیم 

 	ECU ایراد نرم افزاری

 	ECU خرابی

 	TCU ایراد نرم افزاری

 	TCU خرابی

 	BCM خرابی

 	ABS/ESP خرابی

C1006-29.کالچ نامعتبر است سیگنال سوئیچ پدال 

C1007-29.سیگنال فشنگی چراغ دنده عقب نامعتبر است

U0005-00CAN-H خطای شبکه ی

U0007-00 CAN-L خطای شبکه ی

U0073-00کنترل یونیت   CAN قطعی شبکه

U0100-00ECU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0101-00TCU کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0140-00BCM کنترل یونیت و قطعی شبکه CAN بین 

U0401-00ECU دریافت سیگنال نامناسب از

U0402-00TCU دریافت سیگنال نامناسب از

U0422-00BCM دریافت سیگنال نامناسب از

U1000-00CAN خطای شبکه

U0126-00کنترل یونیت و  سنسور زاویه فرمان CANقطعی شبکه

U0428-00دریافت سیگنال نامناسب از سنسور زاویه فرمان

برای تست و عیب یابی تجهیزات برقی، همواره به مداربرقی و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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25

f. Disconnect the body wire harness connector B-065.
g. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-065 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON.
c. Use X-431 3G diagnostic tester to read ECM/TCM software version information.
d. Check if there is any abnormality.

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250460

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 41 2 7 8 95 6

B-065
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-065 (4) Always Continuity

B-061 (4) - B-065 
(3) Always Continuity

Repair or replace body/instrument panel 

wire harness and connector

NG

5 Check module software version information

OK

ECM/TCM software version is unmatchedNG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کنید. f. کانکتور B-065 را جدا 
کــه آیــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  g. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتورهــای B-061 و B-065  مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟)  هــای 

)CAN بررســی قطعــی شــبکه

شرایط استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 4 

B-065 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 3 

B-065

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

TCU و ECU بررسی ورژن نرم افزار 5

کدهای خطا برررسی مجدد  6
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم داشبورد و بدنه را تعمیر یا تعویض 

کنید ECU و TCU را تعویض 

کنید. a. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .b

c. با استفاده از دستگاه عیب یاب، ورژن نرم افزار ECU و TCU را بخوانید.
d. آیا ورژن ها صحیح و مناسب می باشند؟

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت  15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) 

connector B-063.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-063 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-

001.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector I-001 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

3
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module 

assembly - Transmission Control Module (TCM) )

RM1A250440

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-063 (41) Always Continuity

B-061 (4) - B-063 
(42) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Body 

Control Module (BCM) )

OK

RM1A250450

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-063

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - I-001 
(15) Always Continuity

B-061 (4) - I-001 
(16) Always Continuity
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–77

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) 

connector B-063.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-063 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-

001.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector I-001 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

3
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module 

assembly - Transmission Control Module (TCM) )

RM1A250440

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-063 (41) Always Continuity

B-061 (4) - B-063 
(42) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Body 

Control Module (BCM) )

OK

RM1A250450

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-063

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - I-001 
(15) Always Continuity

B-061 (4) - I-001 
(16) Always Continuity

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین TCU و  3

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین BCM و  4

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061کانکتور   .c
کنید. کانکتور )TCU(B-063 را جدا   .d

کــه آیــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی   .e
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کنید. کانکتور )BCM(I-001 را جدا    .d

ــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کــه آی کنیــد  ــر بررســی  ــا اســتفاده از مولتــی مت e. ب
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 41 

B-063 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 42 

B-063

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و ترمینال 15  ترمینال 26 
I-001 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 16  ترمینال 4 
I-001 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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25

f. Disconnect the body wire harness connector B-065.
g. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-065 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON.
c. Use X-431 3G diagnostic tester to read ECM/TCM software version information.
d. Check if there is any abnormality.

a. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
b. Start the engine.
c. Drive vehicle at 15 km/h or above, and read DTC for ABS/ESP control module assembly again with X-431 

3G diagnostic tester.
d. Check if same DTC is output.

RM1A250460

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 41 2 7 8 95 6

B-065
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-065 (4) Always Continuity

B-061 (4) - B-065 
(3) Always Continuity

Repair or replace body/instrument panel 

wire harness and connector

NG

5 Check module software version information

OK

ECM/TCM software version is unmatchedNG

6 Reconfirm DTCs

OK

System operates normallyNO

Replace ABS/ESP control module assembly

YES

کنید. f. کانکتور B-065 را جدا 
کــه آیــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  g. بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی 
کانکتورهــای B-061 و B-065  مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟)  هــای 

)CAN بررســی قطعــی شــبکه

شرایط استاندارد

ولتاژاستانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 4 

B-065 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 3 

B-065

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

Chery Automobile Co., Ltd.
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

بله

TCU و ECU بررسی ورژن نرم افزار 5

کدهای خطا برررسی مجدد  6

Chery Automobile Co., Ltd.
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

خیر

کنید. کانکتور یا دسته سیم داشبورد و بدنه را تعمیر یا تعویض 

کنید ECU و TCU را تعویض 

کنید. a. سرباتری منفی را وصل 
کنید. کلید استارت موتور را روشن   .b

c. با استفاده از دستگاه عیب یاب، ورژن نرم افزار ECU و TCU را بخوانید.
d. آیا ورژن ها صحیح و مناسب می باشند؟

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کند و ایراد برطرف شده است.خیر کار می  سیستم به درستی 

کنید. ک  کدهای خطا را با استفاده از دستگاه عیب یاب پا  .a
کنید. b. موتور را روشن 

کنترل یونیت ABS/ESP نمائید. کدهای خطای  c. پس از رانندگی با خودرو با سرعت  15Km/h، مجددا اقدام به خواندن 
کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟ d. آیا 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) 

connector B-063.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-063 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-

001.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector I-001 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

3
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module 

assembly - Transmission Control Module (TCM) )

RM1A250440

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-063 (41) Always Continuity

B-061 (4) - B-063 
(42) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Body 

Control Module (BCM) )

OK

RM1A250450

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-063

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - I-001 
(15) Always Continuity

B-061 (4) - I-001 
(16) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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25–77

25

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Transmission Control Module (TCM) 

connector B-063.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector B-063 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the ABS/ESP control module assembly 

connector B-061.
d. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-

001.
e. Using a digital multimeter, check for continuity between 

the terminals of connector B-061 and connector I-001 to 
check if there is an open in CAN communication circuit 
according to table below.
Standard Condition

v

3
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module 

assembly - Transmission Control Module (TCM) )

RM1A250440

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-061

-+

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B-063

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - 
B-063 (41) Always Continuity

B-061 (4) - B-063 
(42) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4
Check CAN communication control circuit (ABS/ESP control module assembly - Body 

Control Module (BCM) )

OK

RM1A250450

1
23456789

25

101112

222324 192021 1617 141518

353637 323334 2930 27 262831

13

38

B-063

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-061 (26) - I-001 
(15) Always Continuity

B-061 (4) - I-001 
(16) Always Continuity

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین TCU و  3

ABS/ESP کنترل یونیت بررسی شبکه CAN بین BCM و  4

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. سرباتری منفی را جدا   .b

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   B-061کانکتور   .c
کنید. کانکتور )TCU(B-063 را جدا   .d

کــه آیــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  کنیــد  بــا اســتفاده از مولتــی متــر بررســی   .e
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN

کنید. کلید استارت موتور را خاموش   .a
کنید. b. سرباتری منفی را جدا 

کنید. کانکتور B-061 کنترل یونیت ABS/ESP را جدا   .c
کنید. کانکتور )BCM(I-001 را جدا    .d

ــا نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن ترمینــال  ــه آی ک کنیــد  ــر بررســی  ــا اســتفاده از مولتــی مت e. ب
کانکتــور مطابــق بــا شــرایط اســتاندارد مــی باشــد؟) بررســی قطعــی شــبکه  هــای هــردو 

)CAN
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.خیر کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا تعویض 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

شرایط استاندارد

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر

کانکتور  ترمینال 26 
B-061 و ترمینال 41 

B-063 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

 B-061 کانکتور ترمینال 4 
کانکتور  و ترمینال 42 

B-063

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

شرایط استاندارد

 شرایطشرایطاتصال مولتی متر
استاندارد

کانکتور B-061 و ترمینال 15  ترمینال 26 
I-001 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 

کانکتور B-061 و ترمینال 16  ترمینال 4 
I-001 کانکتور

کلیه شرایط برقراری ارتباطدر 
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25

ABS/ESP Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the brake fluid (See page 26-15).

4. Remove the engine trim cover assembly.
5. Remove the ABS/ESP control module assembly.

a. Press lock portion of ABS/ESP control module 
assembly connector, pull connector lock bracket 
upward and disconnect ABS/ESP control module 
assembly connector (arrow).

b. Using a fixing wrench, carefully disconnect 6 brake 
pipe coupling plugs (arrow).
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

WARNING

When repairing ABS/ESP system, first release the high brake fluid pressure in accumulator, to prevent 
high pressure brake fluid from spraying out and causing injury.
Operation procedures: turn ignition switch to LOCK first, and then depress and release brake pedal 
repeatedly until brake pedal becomes hard.
In addition, never turn ignition switch on before ABS/ESP system is installed completely, to prevent 
hydraulic pump from being energized to run.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A250100

RM1A250110

ABS/ESP کنترل یونیت
بازکردن

کار بر بروی سیستم ABS/ESP، ابتدا فشار روغن موجود در سیستم را آزاد کنید تا از پاشیده شدن روغن و بروز مصدومیت جلوگیری شود.	  هنگام 

کلید استارت موتور را خاموش کنید و سپس پدال ترمز را بطور متوالی فشار دهید تا بطور کامل سفت شود.	  کار: ابتدا  برای انجام این 

کلید استارت را روشن نکنید، زیرا ممکن است پمپ آن برق دار شده و شروع بکار نماید.	  قبل از نصب کامل کنترل یونیت در محل خود، 

هشدار

درصورت پاشیدن روغن ترمز بر روی سطوح رنگی بدنه،فورا محل را با مقدار زیادی از آب شستشو دهید.	 

  توجه

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3. روغن ترمز را تخلیه 

روغن ترمز تخلیه شده باید در ظرف مخصوصی نگه دای شود و نباید در محیط رها شود.	 

حفاظت از محیط زیست 

کاور روی موتور را بردارید.  .4
:ABS/ESP کنترل یونیت 5. بازکردن 

ــاال بکشــید و  ــه ســمت ب ــور را ب کانکت ــار داده و دســتگیره  ــور را فش کانکت ــی  a. ضامــن قفل
ــد. کنی ــدا  ــش( را ج ــرل یونیت)فل کنت ــور  کانکت

ــاز  کنتــرل یونیــت )فلــش( را ب ــه  ــا احتیــاط اتصــاالت 6 عــدد لول ــا اســتفاده از آچــار و ب b ب
کنیــد.

)18±2N.m: گشتاور مجاز(
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سرویس و نگهداری
ABS/ESP کنترل یونیت گیری  هوا

گیری سیستم ترمز از عینک ایمنی استفاده کنید.	  هنگام انجام هوا

گیری، روغن با چشمان یا پوست شما برخورد کرد، آن را سریعا با آب فراوان شستشو دهید.	  گر هنگام هوا ا

هشدار

از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو با استاندارد DOT4 استفاده کنید. 	 

کنید.	  قدرت جذب آب روغن ترمز بسیار باالست.آن را در ظرف مناسب که آب بندی شده باشد نگه داری 

برای آنکه جسم خارجی یا آلودگی وارد مخزن نشود، قبل از باز کردن درب مخزن روغن ترمز آن را تمیز و خشک کنید.	 

  توجه

ح زیر است: گیری سیستم ABS با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 به شر مراحل هوا
که لوله های ترمز به درستی نصب و در جای خود محکم شده اند. 1. ابتدا مطمئن شوید 

که ولتاژ باتری به میزان نرمال باشد. کنید  2. بررسی 
3. سویچ را در حالت LOCK قرار دهید.

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  4. دستگاه عیب یاب X-431 را ضمن استفاده از آخرین ورژن نرم افزار به 
کنید. 5. سوئیچ را باز 

کنید. ک  کرده و سپس پا کنترل یونیت ABS/ESP را یادداشت  کدهای خطای  6. با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنیــد. ســپس طبــق مراحــل نمایــش داده شــده در دســتگاه  کنتــرل ترمــز شــده و manual bleeding را انتخــاب  7. در دســتگاه عیــب یــاب وارد منــوی سیســتم 

کنتــرل یونیــت را انجــام دهیــد. گیــری  کار هوا عیــب یــاب، 
دقت:

کار باعث وارد شدن هوای بیشتر به داخل سیستم می شود.	  گیری باز است، هرگز پدال ترمز را به طور مکرر فشار ندهید، این  گر پیچ هوا ا
کشیدن سیستم می شود.	  کمبود روغن ترمز داخل مخزن باعث هوا گیری، مخزن روغن ترمز را خالی نکنید در غیر این صورت  هنگام هوا
که میزان روغن ترمز نزدیک عالمت MAX قرار داشته باشد.	  کنید و مطمئن شوید  همیشه میزان روغن ترمز را بازدید 

خ ها در مدارهای به شکل ضربدری به صورت زیر است: گیری سیلندر ترمز چر 8. ترتیب هوا
خ عقب سمت راست خ جلو سمت راست، چر خ جلو سمت چپ، چر خ عقب سمت چپ، چر چر

گیری، مخزن روغن ترمز را تا عالمت MAX پرکنید. 9. پس از اتمام هوا
کار میکنند. کرده و تست جاده بگیرید تا مطمئن شوید سیستم ABS/ESP و پدال ترمز به درستی  10. با خودرو رانندگی 
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ABS/ESP Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Drain the brake fluid (See page 26-15).

4. Remove the engine trim cover assembly.
5. Remove the ABS/ESP control module assembly.

a. Press lock portion of ABS/ESP control module 
assembly connector, pull connector lock bracket 
upward and disconnect ABS/ESP control module 
assembly connector (arrow).

b. Using a fixing wrench, carefully disconnect 6 brake 
pipe coupling plugs (arrow).
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

WARNING

When repairing ABS/ESP system, first release the high brake fluid pressure in accumulator, to prevent 
high pressure brake fluid from spraying out and causing injury.
Operation procedures: turn ignition switch to LOCK first, and then depress and release brake pedal 
repeatedly until brake pedal becomes hard.
In addition, never turn ignition switch on before ABS/ESP system is installed completely, to prevent 
hydraulic pump from being energized to run.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A250100

RM1A250110

ABS/ESP کنترل یونیت
بازکردن

کار بر بروی سیستم ABS/ESP، ابتدا فشار روغن موجود در سیستم را آزاد کنید تا از پاشیده شدن روغن و بروز مصدومیت جلوگیری شود.	  هنگام 

کلید استارت موتور را خاموش کنید و سپس پدال ترمز را بطور متوالی فشار دهید تا بطور کامل سفت شود.	  کار: ابتدا  برای انجام این 

کلید استارت را روشن نکنید، زیرا ممکن است پمپ آن برق دار شده و شروع بکار نماید.	  قبل از نصب کامل کنترل یونیت در محل خود، 

هشدار

درصورت پاشیدن روغن ترمز بر روی سطوح رنگی بدنه،فورا محل را با مقدار زیادی از آب شستشو دهید.	 

  توجه

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3. روغن ترمز را تخلیه 

روغن ترمز تخلیه شده باید در ظرف مخصوصی نگه دای شود و نباید در محیط رها شود.	 

حفاظت از محیط زیست 

کاور روی موتور را بردارید.  .4
:ABS/ESP کنترل یونیت 5. بازکردن 

ــاال بکشــید و  ــه ســمت ب ــور را ب کانکت ــار داده و دســتگیره  ــور را فش کانکت ــی  a. ضامــن قفل
ــد. کنی ــدا  ــش( را ج ــرل یونیت)فل کنت ــور  کانکت

ــاز  کنتــرل یونیــت )فلــش( را ب ــه  ــا احتیــاط اتصــاالت 6 عــدد لول ــا اســتفاده از آچــار و ب b ب
کنیــد.

)18±2N.m: گشتاور مجاز(
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سرویس و نگهداری
ABS/ESP کنترل یونیت گیری  هوا

گیری سیستم ترمز از عینک ایمنی استفاده کنید.	  هنگام انجام هوا

گیری، روغن با چشمان یا پوست شما برخورد کرد، آن را سریعا با آب فراوان شستشو دهید.	  گر هنگام هوا ا

هشدار

از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو با استاندارد DOT4 استفاده کنید. 	 

کنید.	  قدرت جذب آب روغن ترمز بسیار باالست.آن را در ظرف مناسب که آب بندی شده باشد نگه داری 

کنید.	  برای آنکه جسم خارجی یا آلودگی وارد مخزن نشود، قبل از باز کردن درب مخزن روغن ترمز آن را تمیز و خشک 

  توجه

ح زیر است: گیری سیستم ABS با استفاده از دستگاه عیب یاب X-431 به شر مراحل هوا
که لوله های ترمز به درستی نصب و در جای خود محکم شده اند. 1. ابتدا مطمئن شوید 

که ولتاژ باتری به میزان نرمال باشد. کنید  2. بررسی 
3. سویچ را در حالت LOCK قرار دهید.

کنید. کانکتور عیب یابی وصل  4. دستگاه عیب یاب X-431 را ضمن استفاده از آخرین ورژن نرم افزار به 
کنید. 5. سوئیچ را باز 

کنید. ک  کرده و سپس پا کنترل یونیت ABS/ESP را یادداشت  کدهای خطای  6. با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنیــد. ســپس طبــق مراحــل نمایــش داده شــده در دســتگاه  کنتــرل ترمــز شــده و manual bleeding را انتخــاب  7. در دســتگاه عیــب یــاب وارد منــوی سیســتم 

کنتــرل یونیــت را انجــام دهیــد. گیــری  کار هوا عیــب یــاب، 
دقت:

کار باعث وارد شدن هوای بیشتر به داخل سیستم می شود.	  گیری باز است، هرگز پدال ترمز را به طور مکرر فشار ندهید، این  گر پیچ هوا ا
کشیدن سیستم می شود.	  کمبود روغن ترمز داخل مخزن باعث هوا گیری، مخزن روغن ترمز را خالی نکنید در غیر این صورت  هنگام هوا
که میزان روغن ترمز نزدیک عالمت MAX قرار داشته باشد.	  کنید و مطمئن شوید  همیشه میزان روغن ترمز را بازدید 

خ ها در مدارهای به شکل ضربدری به صورت زیر است: گیری سیلندر ترمز چر 8. ترتیب هوا
خ عقب سمت راست خ جلو سمت راست، چر خ جلو سمت چپ، چر خ عقب سمت چپ، چر چر

گیری، مخزن روغن ترمز را تا عالمت MAX پرکنید. 9. پس از اتمام هوا
کار میکنند. کرده و تست جاده بگیرید تا مطمئن شوید سیستم ABS/ESP و پدال ترمز به درستی  10. با خودرو رانندگی 
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Front Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left wheel (See page 24-9).
4. Remove the front left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between front left wheel 
speed sensor and front left steering knuckle 
assembly, and carefully disengage front left wheel 
speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage attachment part (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front left shock 
absorber assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250140

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250150
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Front Wheel Speed Sensor
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HINT:
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1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
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a. Remove coupling bolt (arrow) between front left wheel 
speed sensor and front left steering knuckle 
assembly, and carefully disengage front left wheel 
speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage attachment part (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front left shock 
absorber assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250140

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250150

خ جلو سنسور سرعت چر
کردن باز 

خ را از تماس با روغن و سایر مواد خارجی دور نگه دارید. در غیر اینصورت سیگنال تولیدی سنسور دقیق نخو اهد بود که می تواند بر 	  سنسور سرعت چر

عملکرد سیستم تاثیر گذار باشد.

کنید.	  ک  سنسور و محل آن را از وجود مواد خارجی پا

  توجه

  توجه

دقت:
خ های جلو چپ و راست یکسان است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 
خ جلو چپ توضیح داده شده است.	  کردن سنسور سرعت چر  روش باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو چپ را باز  3. چر
خ جلو چپ: کردن سنسور سرعت چر 4.باز 

کــرده و سنســور را بــا  خ بــه سگدســت را بــاز  a. پیــچ اتصــال )فلش(سنســور ســرعت چــر
کنیــد. احتیــاط جــدا 

کنید)فلش( کمک فنر جلو جدا  خ جلو را از  b. دسته سیم سنسور سرعت چر
دقت:

کنید تا در زمان بستن دچار مشکل نشوید.	  به جهت نصب دسته سیم دقت 

)9±1.5N.m: گشتاور مجاز(
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c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly and mounting bracket.
(Tightening torque: 8 ± 2 N·m)

d. Disengage insulator from mounting bracket and remove ABS/ESP control module assembly.
6. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly mounting bracket and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

b. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

When removing brake line, prevent foreign matter form entering ABS/ESP control module assembly 
threaded holes.
After disconnecting brake line, sealing measure should be taken to prevent foreign matter form entering.

RM1A250120

RM1A250130

CAUTION

ABS/ESP control module assembly contains hydraulic control module and electronic control module. As 
a unit, both cannot be repaired or replaced individually.
Check insulator for aging or damage. Replace if necessary.
When installing fixing bolts and nuts, be sure to tighten to specified torques.
Perform ABS bleeding procedures for brake system after installation (See page 25-79).
Using X-431 3G diagnostic tester, enter brake control system, record and clear trouble code, then drive 
vehicle to perform a road test, confirm that ABS/ESP system operates normally and brake pedal feels 
well.

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–81

25

c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly and mounting bracket.
(Tightening torque: 8 ± 2 N·m)

d. Disengage insulator from mounting bracket and remove ABS/ESP control module assembly.
6. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly mounting bracket and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

b. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

When removing brake line, prevent foreign matter form entering ABS/ESP control module assembly 
threaded holes.
After disconnecting brake line, sealing measure should be taken to prevent foreign matter form entering.

RM1A250120

RM1A250130

CAUTION

ABS/ESP control module assembly contains hydraulic control module and electronic control module. As 
a unit, both cannot be repaired or replaced individually.
Check insulator for aging or damage. Replace if necessary.
When installing fixing bolts and nuts, be sure to tighten to specified torques.
Perform ABS bleeding procedures for brake system after installation (See page 25-79).
Using X-431 3G diagnostic tester, enter brake control system, record and clear trouble code, then drive 
vehicle to perform a road test, confirm that ABS/ESP system operates normally and brake pedal feels 
well.

پس از باز کردن لوله ها، مراقب باشید تا مواد خارجی از محل نصب لوله ها وارد کنترل یونیت نشود.	 

کنید تا از ورود مواد خارجی به داخل آنها جلوگیری شود.	  لوله ها را پس از باز کردن آب بندی 

  توجه

)23±3.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید کنترل یونیت ABS/ESP به پایه آن )فلش( را باز  c. سه عدد مهره اتصال 

کنید. ج  کنترل یونیت ABS/ESP و پایه آن را خار d.مجموعه 
: ABS/ESP کنترل یونیت کردن پایه  6.جدا 

کنید. کنترل یونیت را باز  a.سه عدد پیچ )فلش( اتصال پایه 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا  b. پایه 
بستن

کردن می باشد. کنترل یونیت ABS/ESP عکس مراحل باز  ترتیب مراحل بستن 
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Front Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left wheel (See page 24-9).
4. Remove the front left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between front left wheel 
speed sensor and front left steering knuckle 
assembly, and carefully disengage front left wheel 
speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage attachment part (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front left shock 
absorber assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250140

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250150
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3. Remove the front left wheel (See page 24-9).
4. Remove the front left wheel speed sensor.
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assembly, and carefully disengage front left wheel 
speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage attachment part (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front left shock 
absorber assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.
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CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.
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خ جلو سنسور سرعت چر
کردن باز 

خ را از تماس با روغن و سایر مواد خارجی دور نگه دارید. در غیر اینصورت سیگنال تولیدی سنسور دقیق نخو اهد بود که می تواند بر 	  سنسور سرعت چر

عملکرد سیستم تاثیر گذار باشد.

کنید.	  ک  سنسور و محل آن را از وجود مواد خارجی پا

  توجه

  توجه

دقت:
خ های جلو چپ و راست یکسان است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 
خ جلو چپ توضیح داده شده است.	  کردن سنسور سرعت چر  روش باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو چپ را باز  3. چر
خ جلو چپ: کردن سنسور سرعت چر 4.باز 

کــرده و سنســور را بــا  خ بــه سگدســت را بــاز  a. پیــچ اتصــال )فلش(سنســور ســرعت چــر
کنیــد. احتیــاط جــدا 

کنید)فلش( کمک فنر جلو جدا  خ جلو را از  b. دسته سیم سنسور سرعت چر
دقت:

کنید تا در زمان بستن دچار مشکل نشوید.	  به جهت نصب دسته سیم دقت 

)9±1.5N.m: گشتاور مجاز(
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c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly and mounting bracket.
(Tightening torque: 8 ± 2 N·m)

d. Disengage insulator from mounting bracket and remove ABS/ESP control module assembly.
6. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly mounting bracket and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

b. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

When removing brake line, prevent foreign matter form entering ABS/ESP control module assembly 
threaded holes.
After disconnecting brake line, sealing measure should be taken to prevent foreign matter form entering.

RM1A250120

RM1A250130

CAUTION

ABS/ESP control module assembly contains hydraulic control module and electronic control module. As 
a unit, both cannot be repaired or replaced individually.
Check insulator for aging or damage. Replace if necessary.
When installing fixing bolts and nuts, be sure to tighten to specified torques.
Perform ABS bleeding procedures for brake system after installation (See page 25-79).
Using X-431 3G diagnostic tester, enter brake control system, record and clear trouble code, then drive 
vehicle to perform a road test, confirm that ABS/ESP system operates normally and brake pedal feels 
well.

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–81

25

c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly and mounting bracket.
(Tightening torque: 8 ± 2 N·m)

d. Disengage insulator from mounting bracket and remove ABS/ESP control module assembly.
6. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

a. Remove 3 coupling bolts (arrow) between ABS/ESP 
control module assembly mounting bracket and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

b. Remove the ABS/ESP control module assembly mounting bracket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

When removing brake line, prevent foreign matter form entering ABS/ESP control module assembly 
threaded holes.
After disconnecting brake line, sealing measure should be taken to prevent foreign matter form entering.

RM1A250120

RM1A250130

CAUTION

ABS/ESP control module assembly contains hydraulic control module and electronic control module. As 
a unit, both cannot be repaired or replaced individually.
Check insulator for aging or damage. Replace if necessary.
When installing fixing bolts and nuts, be sure to tighten to specified torques.
Perform ABS bleeding procedures for brake system after installation (See page 25-79).
Using X-431 3G diagnostic tester, enter brake control system, record and clear trouble code, then drive 
vehicle to perform a road test, confirm that ABS/ESP system operates normally and brake pedal feels 
well.

پس از باز کردن لوله ها، مراقب باشید تا مواد خارجی از محل نصب لوله ها وارد کنترل یونیت نشود.	 

کنید تا از ورود مواد خارجی به داخل آنها جلوگیری شود.	  لوله ها را پس از باز کردن آب بندی 

  توجه

)23±3.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید کنترل یونیت ABS/ESP به پایه آن )فلش( را باز  c. سه عدد مهره اتصال 

کنید. ج  کنترل یونیت ABS/ESP و پایه آن را خار d.مجموعه 
: ABS/ESP کنترل یونیت کردن پایه  6.جدا 

کنید. کنترل یونیت را باز  a.سه عدد پیچ )فلش( اتصال پایه 

کنید. کنترل یونیت ABS/ESP را جدا  b. پایه 
بستن

کردن می باشد. کنترل یونیت ABS/ESP عکس مراحل باز  ترتیب مراحل بستن 
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Rear Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
4. Remove the rear left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between rear left wheel 
speed sensor and rear left steering knuckle assembly, 
and carefully disengage rear left wheel speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage rear wheel speed sensor wire harness 
from fixing brackets (arrow) of rear trailing arm 
assembly and rear brake line.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250190

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250200
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25–84

25

Rear Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
4. Remove the rear left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between rear left wheel 
speed sensor and rear left steering knuckle assembly, 
and carefully disengage rear left wheel speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage rear wheel speed sensor wire harness 
from fixing brackets (arrow) of rear trailing arm 
assembly and rear brake line.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250190

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250200

خ عقب سنسور سرعت چر
کردن باز 

خ را از تماس با روغن و سایر مواد خارجی دور نگه دارید. در غیر اینصورت سیگنال تولیدی سنسور دقیق نخو اهد بود که می تواند بر 	  سنسور سرعت چر

عملکرد سیستم تاثیر گذار باشد.

کنید.	  ک  سنسور و محل آن را از وجود مواد خارجی پا

  توجه

  توجه

دقت:
خ های عقب چپ و راست یکسان است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 
خ عقب چپ توضیح داده شده است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب چپ را باز  3. چر
خ عقب چپ: کردن سنسور سرعت چر 4. باز 

کرده و سنسور را با  خ به سگدست را باز  a. پیچ اتصال )فلش(سنسور سرعت چر
کنید. احتیاط جدا 

)9±1.5N.m: گشتاور مجاز(

خ عقب را از بازوئی طولی عقب و لوله ترمز  b.اتصال دسته سیم سنسور سرعت چر
کنید)فلش( عقب جدا 
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c. Disengage attachment parts (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front sub frame 
welding assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

d. Detach front left wheel speed sensor wire harness 
cover (arrow) and fixing clip (1) from body.

e. Disconnect the front left wheel speed sensor wire 
harness connector (arrow).

f. Detach wire harness connector fixing clip and remove front left wheel speed sensor.

Inspection

1. Check the front wheel speed sensor.
a. Check front wheel speed sensor surface for breakage, dent or notch.
b. Check front wheel speed sensor connector or wire harness for scratches, breakage or damage.
c. If any of above conditions occurs, replace front wheel speed sensor with a new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A250160

RM1A250170

RM1A250180

CAUTION

When installing coupling bolt, be sure to tighten to specified torque.

کنید)فلش(. خ جلو را از روی رام زیر موتور جدا  c. دسته سیم سنسور سرعت چر
دقت:

کنید تا در زمان بستن دچار مشکل نشوید.	  به جهت نصب دسته سیم دقت 

کنید. خ جلو را از روی بدنه جدا  کاور و خار نگهدارنده دسته سیم سنسور سرعت چر  .d
)فلش(

کنید. خ)فلش( را جدا  e.کانکتور دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. ج  خ جلو را خار کرده و سنسور سرعت چر کانکتور را آزاد  f. خار نگهدارنده 
بازدید و بررسی

کنید. خ جلو را طی مراحل زیر بررسی  1. سنسور سرعت چر
کنید. a. سطح سنسور را از لحاظ شکستگی ، ترک خوردگی و خراشیدگی بررسی 

کانکتور و دسته سیم سنسور را از لحاظ شکستگی و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار دهید.  .b
کنید. c. در صورت وجود داشتن هر یک از ایرادات فوق، سنسور را تعویض 

بستن
کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 
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Rear Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
4. Remove the rear left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between rear left wheel 
speed sensor and rear left steering knuckle assembly, 
and carefully disengage rear left wheel speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage rear wheel speed sensor wire harness 
from fixing brackets (arrow) of rear trailing arm 
assembly and rear brake line.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250190

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250200
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25–84

25

Rear Wheel Speed Sensor

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
4. Remove the rear left wheel speed sensor.

a. Remove coupling bolt (arrow) between rear left wheel 
speed sensor and rear left steering knuckle assembly, 
and carefully disengage rear left wheel speed sensor.
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

b. Disengage rear wheel speed sensor wire harness 
from fixing brackets (arrow) of rear trailing arm 
assembly and rear brake line.

CAUTION

Keep wheel speed sensor away from oil or other foreign matters. Otherwise speed signal generated by 
wheel speed sensor may be inaccurate, or even system may fail to operate normally.

RM1A250190

CAUTION

Keep the head and installation hole of sensor free of foreign matter.

RM1A250200

خ عقب سنسور سرعت چر
کردن باز 

خ را از تماس با روغن و سایر مواد خارجی دور نگه دارید. در غیر اینصورت سیگنال تولیدی سنسور دقیق نخو اهد بود که می تواند بر 	  سنسور سرعت چر

عملکرد سیستم تاثیر گذار باشد.

کنید.	  ک  سنسور و محل آن را از وجود مواد خارجی پا

  توجه

  توجه

دقت:
خ های عقب چپ و راست یکسان است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 
خ عقب چپ توضیح داده شده است.	  کردن سنسور سرعت چر روش باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خودرو و   .1
کنید 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ عقب چپ را باز  3. چر
خ عقب چپ: کردن سنسور سرعت چر 4. باز 

کرده و سنسور را با  خ به سگدست را باز  a. پیچ اتصال )فلش(سنسور سرعت چر
کنید. احتیاط جدا 

)9±1.5N.m: گشتاور مجاز(

خ عقب را از بازوئی طولی عقب و لوله ترمز  b.اتصال دسته سیم سنسور سرعت چر
کنید)فلش( عقب جدا 
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c. Disengage attachment parts (arrow) of front left wheel 
speed sensor wire harness from front sub frame 
welding assembly.

HINT:

Observe winding direction of sensor wire harness to 
prevent incorrect installation.

d. Detach front left wheel speed sensor wire harness 
cover (arrow) and fixing clip (1) from body.

e. Disconnect the front left wheel speed sensor wire 
harness connector (arrow).

f. Detach wire harness connector fixing clip and remove front left wheel speed sensor.

Inspection

1. Check the front wheel speed sensor.
a. Check front wheel speed sensor surface for breakage, dent or notch.
b. Check front wheel speed sensor connector or wire harness for scratches, breakage or damage.
c. If any of above conditions occurs, replace front wheel speed sensor with a new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A250160

RM1A250170

RM1A250180

CAUTION

When installing coupling bolt, be sure to tighten to specified torque.

کنید)فلش(. خ جلو را از روی رام زیر موتور جدا  c. دسته سیم سنسور سرعت چر
دقت:

کنید تا در زمان بستن دچار مشکل نشوید.	  به جهت نصب دسته سیم دقت 

کنید. خ جلو را از روی بدنه جدا  کاور و خار نگهدارنده دسته سیم سنسور سرعت چر  .d
)فلش(

کنید. خ)فلش( را جدا  e.کانکتور دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. ج  خ جلو را خار کرده و سنسور سرعت چر کانکتور را آزاد  f. خار نگهدارنده 
بازدید و بررسی

کنید. خ جلو را طی مراحل زیر بررسی  1. سنسور سرعت چر
کنید. a. سطح سنسور را از لحاظ شکستگی ، ترک خوردگی و خراشیدگی بررسی 

کانکتور و دسته سیم سنسور را از لحاظ شکستگی و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار دهید.  .b
کنید. c. در صورت وجود داشتن هر یک از ایرادات فوق، سنسور را تعویض 

بستن
کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 
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Steering Angle Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Set front wheels to straight-ahead position.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover assembly (See page 28-13).
6. Remove the steering angle sensor.

a. Disconnect spiral cable wire harness connector 
(arrow) and angle sensor connector (1).

b. Disengage fixing claws (arrow) between spiral cable 
and steering column, and remove spiral cable.

c. Disengage fixing claws of angle sensor, and 
disengage spiral cable (1) and angle sensor (2).

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplemental restraint 
system.

1

RM1A310060

RM1A250240

2

1

RM1A250250

سنسور زاویه فرمان
کردن باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خود رو و   .1
کنید. 2. سر باتری منفی را باز 

پس از باز کردن سرباتری منفی، به مدت حداقل  90 ثانیه صبر کنید تا برق ذخیره شده در سیستم ایربگ تخلیه شود.	 

هشدار

کامال مستقیم قرار دهید. خ های جلو در حالت  3. چر
کنید: 4. مجموعه غربیلک فرمان را باز 

کنید. کانکتور سنسور زاویه فرمان)1( را جدا  کابل حلزونی ایربگ )فلش( و  کانکتور   .a

کنید. کابل حلزونی را از روی تلسکوپی فرمان جدا  کردن خارها )فلش(،  b. با باز 

کابل حلزونی ایربگ)1( و سنسور زاویه فرمان )2( را  کرده و  c. خارهای سنسور را آزاد 
کنید. از همدیگر جدا 
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c. Disengage rear left wheel speed sensor wire harness 
from body fixing clamp (arrow).

d. Disconnect the rear left wheel speed sensor wire 
harness connector (arrow).

e. Remove the rear left wheel speed sensor.

Inspection

1. Check the rear wheel speed sensor.
a. Check rear wheel speed sensor surface for breakage, dent or notch.
b. Check rear wheel speed sensor connector or wire harness for scratches, breakage or damage.
c. If any of above conditions occurs, replace rear wheel speed sensor with a new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A250210

RM1A250220

CAUTION

When installing coupling bolt, be sure to tighten to specified torque.

کنید)فلش(. خ عقب را از بدنه جدا  c. اتصال دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. خ عقب )فلش( را جدا  کانکتور سنسور سرعت چر  .d

کنید. ج  خ عقب را خار e. سنسور سرعت چر
بازدید و بررسی

کنید. خ عقب  را طی مراحل زیر بررسی  1. سنسور سرعت چر
کنید. f. سطح سنسور را از لحاظ شکستگی ، ترک خوردگی و خراشیدگی بررسی 

کانکتور و دسته سیم سنسور را از لحاظ شکستگی و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار   .g
دهید.

کنید. h. در صورت وجود داشتن هر یک از ایرادات فوق، سنسور را تعویض 
بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 
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Steering Angle Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Set front wheels to straight-ahead position.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover assembly (See page 28-13).
6. Remove the steering angle sensor.

a. Disconnect spiral cable wire harness connector 
(arrow) and angle sensor connector (1).

b. Disengage fixing claws (arrow) between spiral cable 
and steering column, and remove spiral cable.

c. Disengage fixing claws of angle sensor, and 
disengage spiral cable (1) and angle sensor (2).

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplemental restraint 
system.

1

RM1A310060

RM1A250240

2

1

RM1A250250

سنسور زاویه فرمان
کردن باز 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی خود رو و   .1
کنید. 2. سر باتری منفی را باز 

پس از باز کردن سرباتری منفی، به مدت حداقل  90 ثانیه صبر کنید تا برق ذخیره شده در سیستم ایربگ تخلیه شود.	 

هشدار

کامال مستقیم قرار دهید. خ های جلو در حالت  3. چر
کنید: 4. مجموعه غربیلک فرمان را باز 

کنید. کانکتور سنسور زاویه فرمان)1( را جدا  کابل حلزونی ایربگ )فلش( و  کانکتور   .a

کنید. کابل حلزونی را از روی تلسکوپی فرمان جدا  کردن خارها )فلش(،  b. با باز 

کابل حلزونی ایربگ)1( و سنسور زاویه فرمان )2( را  کرده و  c. خارهای سنسور را آزاد 
کنید. از همدیگر جدا 
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c. Disengage rear left wheel speed sensor wire harness 
from body fixing clamp (arrow).

d. Disconnect the rear left wheel speed sensor wire 
harness connector (arrow).

e. Remove the rear left wheel speed sensor.

Inspection

1. Check the rear wheel speed sensor.
a. Check rear wheel speed sensor surface for breakage, dent or notch.
b. Check rear wheel speed sensor connector or wire harness for scratches, breakage or damage.
c. If any of above conditions occurs, replace rear wheel speed sensor with a new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A250210

RM1A250220

CAUTION

When installing coupling bolt, be sure to tighten to specified torque.

کنید)فلش(. خ عقب را از بدنه جدا  c. اتصال دسته سیم سنسور سرعت چر

کنید. خ عقب )فلش( را جدا  کانکتور سنسور سرعت چر  .d

کنید. ج  خ عقب را خار e. سنسور سرعت چر
بازدید و بررسی

کنید. خ عقب  را طی مراحل زیر بررسی  1. سنسور سرعت چر
کنید. f. سطح سنسور را از لحاظ شکستگی ، ترک خوردگی و خراشیدگی بررسی 

کانکتور و دسته سیم سنسور را از لحاظ شکستگی و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار   .g
دهید.

کنید. h. در صورت وجود داشتن هر یک از ایرادات فوق، سنسور را تعویض 
بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 
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25-سیستم ترمز خودرو

ست فهر

آشــنایی ...................................1035
معرفی .............................1035
اســتانداردها .......................1037
ابــزار ...............................1038
مدار برقــی..........................1039
عیــب یابــی .................................1040
جــدول ایــرادات......................1040
بازدیــد و بررســی.....................1042
نگهــداری.....................1043 و  ســرویس 
ــز......................1043 ــری ترم گی هوا
تعویــض روغــن ترمــز.................1047
مجموعه مخزن روغن ترمز..........1048
بررســی روی  خــودرو.................1048
1048........................... بازکــردن 
1049............................. بســتن 
مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز.........1050
1050........................... بازکــردن 
بســتن ..............................1050
بوستر ترمز و سیلندر اصلی ترمز .......۱۰۵۲
بازدید و بررسی روی خودرو ..........۱۰۵۲
بازکردن ............................۱۰۵۳
بازدیــد و بررســی.....................۱۰۵۴
بستن ..............................۱۰۵۴
مجموعــه پــدال ترمــز................۱۰۵۵
بازدید و بررسی روی خودرو..........۱۰۵۵
کــردن ...........................۱۰۵۵ باز 
بازدیــد و بررســی....................۱۰۵۷
بستن ..............................۱۰۵۷
مجموعــه ترمز دیســکی جلو..........۱۰۵۸
بازدید و بررســی روی خــودرو.........۱۰۵۹
کــردن...........................۱۰۵۹ بــاز 
ــردن......................۱۰۶۰ ک ــاژ  دمونت
بازدید و بررســی.....................۱۰۶۳
کردن........................۱۰۶۴ مونتاژ 
بســتن .............................۱۰۶۶
مجموعه شــیلنگ ترمز جلــو..........۱۰۶۷
کــردن...........................۱۰۶۷ باز 
بستن ..............................۱۰۶۸

مجموعه ترمز دیســکی عقب.........۱۰۶۹
بازدید و بررسی روی خودرو..........۱۰۷۰
کــردن...........................۱۰۷۰ بــاز 
ــردن......................۱۰۷۱ ک ــاژ  دمونت
بازدید و بررســی.....................۱۰۷۴
کــردن.......................۱۰۷۵  ــاژ  مونت
بســتن .............................۱۰۷۸
مجموعه شــیلنگ ترمز عقــب.........۱۰۷۹
کــردن..........................۱۰۷۹ بــاز 
بســتن ..............................۱۰۸۰
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Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–87

25

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

Always install spiral cable correctly according to matchmarks 
on spiral cable and steering column (slowly and fully turn 
spiral cable clockwise, then turn it counterclockwise until 
yellow ball appears in transparent neutral window and arrow 
marks align with each other), otherwise the spiral cable may 
be damaged.

RM1A250260

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions.
DO NOT rotate spiral cable over specified turns to prevent it from breaking.
Be sure to install fixing claws in place when installing spiral cable.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بستن
ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن می باشد.

دقت:
و  کابــل حلزونــی  روی  بطوریکــه عالئــم  کنیــد  نصــب  دقــت  بــه  را  ایربــگ  کابــل حلزونــی 
گیرند)کابــل حلزونــی را بــا احتیــاط و بــه آرامــی بطــور کامل  تلســکوپی فرمــان روبــروی هــم قــرار 
در جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد، ســپس آن را در خــالف عقربــه هــای ســاعت و تــا 
زمانیکــه دایــره زرد رنــگ در شــیار ظاهــر شــود بچرخانیــد تــا عالئــم در مقابــل یکدیگــر قــرار 

ــد. ــی آســیب خواهــد دی ــل حلزون کاب ــر اینصــورت  ــد(، در غی گیرن
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25-سیستم ترمز خودرو

ست فهر

آشــنایی ...................................1035
معرفی .............................1035
اســتانداردها .......................1037
ابــزار ...............................1038
مدار برقــی..........................1039
عیــب یابــی .................................1040
جــدول ایــرادات......................1040
بازدیــد و بررســی.....................1042
نگهــداری.....................1043 و  ســرویس 
ــز......................1043 ــری ترم گی هوا
تعویــض روغــن ترمــز.................1047
مجموعه مخزن روغن ترمز..........1048
بررســی روی  خــودرو.................1048
1048........................... بازکــردن 
1049............................. بســتن 
مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز.........1050
1050........................... بازکــردن 
بســتن ..............................1050
بوستر ترمز و سیلندر اصلی ترمز .......۱۰۵۲
بازدید و بررسی روی خودرو ..........۱۰۵۲
بازکردن ............................۱۰۵۳
بازدیــد و بررســی.....................۱۰۵۴
بستن ..............................۱۰۵۴
مجموعــه پــدال ترمــز................۱۰۵۵
بازدید و بررسی روی خودرو..........۱۰۵۵
کــردن ...........................۱۰۵۵ باز 
بازدیــد و بررســی....................۱۰۵۷
بستن ..............................۱۰۵۷
مجموعــه ترمز دیســکی جلو..........۱۰۵۸
بازدید و بررســی روی خــودرو.........۱۰۵۹
کــردن...........................۱۰۵۹ بــاز 
ــردن......................۱۰۶۰ ک ــاژ  دمونت
بازدید و بررســی.....................۱۰۶۳
کردن........................۱۰۶۴ مونتاژ 
بســتن .............................۱۰۶۶
مجموعه شــیلنگ ترمز جلــو..........۱۰۶۷
کــردن...........................۱۰۶۷ باز 
بستن ..............................۱۰۶۸

مجموعه ترمز دیســکی عقب.........۱۰۶۹
بازدید و بررسی روی خودرو..........۱۰۷۰
کــردن...........................۱۰۷۰ بــاز 
ــردن......................۱۰۷۱ ک ــاژ  دمونت
بازدید و بررســی.....................۱۰۷۴

کــردن.......................۱۰۷۵  ــاژ  مونت
بســتن .............................۱۰۷۸
مجموعه شــیلنگ ترمز عقــب.........۱۰۷۹
کــردن..........................۱۰۷۹ بــاز 
بســتن ..............................۱۰۸۰
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کنترل ترمز 24 - سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–87

25

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

Always install spiral cable correctly according to matchmarks 
on spiral cable and steering column (slowly and fully turn 
spiral cable clockwise, then turn it counterclockwise until 
yellow ball appears in transparent neutral window and arrow 
marks align with each other), otherwise the spiral cable may 
be damaged.

RM1A250260

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions.
DO NOT rotate spiral cable over specified turns to prevent it from breaking.
Be sure to install fixing claws in place when installing spiral cable.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بستن
ترتیب مراحل بستن،عکس مراحل بازکردن می باشد.

دقت:
و  کابــل حلزونــی  روی  بطوریکــه عالئــم  کنیــد  نصــب  دقــت  بــه  را  ایربــگ  کابــل حلزونــی 
گیرند)کابــل حلزونــی را بــا احتیــاط و بــه آرامــی بطــور کامل  تلســکوپی فرمــان روبــروی هــم قــرار 
در جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد، ســپس آن را در خــالف عقربــه هــای ســاعت و تــا 
زمانیکــه دایــره زرد رنــگ در شــیار ظاهــر شــود بچرخانیــد تــا عالئــم در مقابــل یکدیگــر قــرار 

ــد. ــی آســیب خواهــد دی ــل حلزون کاب ــر اینصــورت  ــد(، در غی گیرن
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–3

26

BRAKE

GENERAL INFORMATION

Description

Front Disc Brake Assembly

1 - Front Brake Caliper Assembly 2 - Front Brake Disc

3 - Front Hub 4 - Front Hub Bearing

5 - Bearing Retainer 6 - Front Dust Guard

7 - Front Steering Knuckle

RM1A260010

1

2

3

4

5
6

7

آشنایی
معرفی

مجموعه ترمز دیسکی جلو

2- دیسک ترمز جلو  کالیپر ترمز جلو  1- مجموعه 

خ جلو 4- بلبرینگ چر 3- توپی جلو 

گردگیر فلزی  -6 خ 5- خار بلبرینگ چر

7- سگدست
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–3

26

BRAKE

GENERAL INFORMATION

Description

Front Disc Brake Assembly

1 - Front Brake Caliper Assembly 2 - Front Brake Disc

3 - Front Hub 4 - Front Hub Bearing

5 - Bearing Retainer 6 - Front Dust Guard

7 - Front Steering Knuckle

RM1A260010

1

2

3

4

5
6

7

آشنایی
معرفی

مجموعه ترمز دیسکی جلو

2- دیسک ترمز جلو  کالیپر ترمز جلو  1- مجموعه 

خ جلو 4- بلبرینگ چر 3- توپی جلو 

گردگیر فلزی  -6 خ 5- خار بلبرینگ چر

7- سگدست
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25-سیستم ترمز خودرو

گشتارو های مجاز

ترمز دیسکی جلو 

کثر تلرانس )mm(حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm( توضیح حدا

۲۵۲۳۰.۰۲۵ دیسک ترمز  جلو

-۱۱.۲۲.۰ لنت ترمز جلو

گشتاور مورد نیاز )N.m (  توضیح  

خ  10 ± 110 پیچ  اتصال چر

 2 ± 18پیچ اتصال بین مجموعه سیلندر اصلی ترمز و لوله ترمز

 3.5 ± 23مهره اتصال بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز

3.5 ± 23مهره اتصال بین مجموعه پدال ترمز و بدنه

کالیپر ترمز جلو و مجموعه  لوله ترمز جلو  2 ± 18 پیچ اتصال بین  مجموعه 

کالیپر ترمز جلو و مجموعه سگدست جلو  10 ± 100 پیچ اتصال بین مجموعه 

 0.5 ± 4.5 پیچ اتصال  دیسک ترمز جلو

کالیپر ترمز جلو گیری   11 - 9 پیچ هوا

 2 ± 18 پیچ اتصال بین شیلنگ ترمز جلو و لوله ترمز جلو

کالیپر ترمز عقب و مجموعه لوله ترمز عقب  2 ± 27 پیچ اتصال بین مجموعه 

کالیپر ترمز کالیبر ترمز عقب و  مجموعه  صفحه اتصال   10 ± 100 پیچ اتصال بین مجموعه 

 0.5 ± 4.5 پیچ اتصال دیسک ترمز عقب

کالیبر  ترمز عقب گیری   11 - 9 پیچ هوا

2 ± 18پیچ اتصال بین شیلنگ ترمز عقب و لوله ترمز  عقب

اســتاندارد ها
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–4

26

Rear DIH (Drum-in-hat) Assembly

Brake system uses the following configuration: a disc brake is used for each front wheel, and DIH (Drum-in-
hat) (disc brake is used as service brake, and drum brake is used as parking brake) is used for each rear 
wheel.
Using lever principle, brake pedal pushes the pushrod into vacuum booster, which boosts the force of pushrod 
by using vacuum and then transmits the force to brake master cylinder assembly. Hydraulic pressure, 
produced in brake master cylinder assembly, is transmitted to ABS Hydraulic Control Unit (HCU) through 
brake line, and then distributed to individual brake calipers. Brake calipers apply pressure to brake linings 
using hydraulic pressure. Depending on the amount of brake pressure applied to brake linings, wheels will 
slow down or stop.

1 - Bearing End Cap 2 - Locking Nut

3 - Rear Brake Disc 4 - Rear Brake Caliper Assembly

5 - Rear Hub Bearing Assembly 6 - Parking Brake Assembly

7 - Rear Hub Shaft

RM1A260020

4

6

7

1

2

3

5

کاسه  ای عقب مجموعه ترمز دیسکی - 

خ. 2درپوش . 1 مهره چر

کالیپر ترمز عقب. 4دیسک ترمز عقب . 3 مجموعه 

خ عقب . 5 مجموعه ترمز دستی . 6مجموعه بلبرینگ و توپی چر

خ عقب. 7 محور چر

خ هــای جلــو نصــب شــده اســت و  ترمــز  دیســکی- کــدام از چــر کــه روی هــر  سیســتم ترمــز  ایــن خــودرو  از بخــش هــای زیــر تشــکیل شــده اســت : یــک  ترمــز دیســکی 
خ هــای عقــب عمــل میکنــد.  کــه روی چــر کاســه ای بــه عنــوان ترمــز دســتی  اســتفاده مــی شــود(  کاســه ای ) ترمــزی دیســکی بــه عنــوان ترمــز پایــی  خــودرو  و ترمــز 

در ایــن سیســتم  پــدال ترمــز براســاس اصــل  اهــرم ، میــل رابــط را بــه درون بوســتر فشــار میدهــد  و بــه ایــن ترتیــب نیــروی میــل رابــط  بــا اســتفاده از خــاء تقویــت مــی 
شــود و  ســپس ایــن نیــرو بــه  مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز  منتقــل مــی شــود .  فشــار هیدرولیکــی  تولیــد شــده در مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز  از طریــق مــدار ترمــز 
کالیپرهــای ترمــز  فشــار هیدرولیــک  را  کالیپرهــای ترمــز هــا توزیــع مــی شــود . یــا  کنــد و ســپس  بیــن تــک تــک  کنتــرل هیدرولیــک  ABS  انتقــال  پیــدا مــی  بــه  واحــد 

کنــد شــده و یــا متوقــف مــی شــوند .  خ هــا براســاس میــزان فشــار وارد بــه لنــت  کننــد.  بعــد از ایــن چــر بــه لنــت ترمــز هــا وارد مــی 
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25-سیستم ترمز خودرو

گشتارو های مجاز

ترمز دیسکی جلو 

کثر تلرانس )mm(حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm( توضیح حدا

۲۵۲۳۰.۰۲۵ دیسک ترمز  جلو

-۱۱.۲۲.۰ لنت ترمز جلو

گشتاور مورد نیاز )N.m (  توضیح  

خ  10 ± 110 پیچ  اتصال چر

 2 ± 18پیچ اتصال بین مجموعه سیلندر اصلی ترمز و لوله ترمز

 3.5 ± 23مهره اتصال بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز

3.5 ± 23مهره اتصال بین مجموعه پدال ترمز و بدنه

کالیپر ترمز جلو و مجموعه  لوله ترمز جلو  2 ± 18 پیچ اتصال بین  مجموعه 

کالیپر ترمز جلو و مجموعه سگدست جلو  10 ± 100 پیچ اتصال بین مجموعه 

 0.5 ± 4.5 پیچ اتصال  دیسک ترمز جلو

کالیپر ترمز جلو گیری   11 - 9 پیچ هوا

 2 ± 18 پیچ اتصال بین شیلنگ ترمز جلو و لوله ترمز جلو

کالیپر ترمز عقب و مجموعه لوله ترمز عقب  2 ± 27 پیچ اتصال بین مجموعه 

کالیپر ترمز کالیبر ترمز عقب و  مجموعه  صفحه اتصال   10 ± 100 پیچ اتصال بین مجموعه 

 0.5 ± 4.5 پیچ اتصال دیسک ترمز عقب

کالیبر  ترمز عقب گیری   11 - 9 پیچ هوا

2 ± 18پیچ اتصال بین شیلنگ ترمز عقب و لوله ترمز  عقب

اســتاندارد ها

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1036

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–4

26

Rear DIH (Drum-in-hat) Assembly

Brake system uses the following configuration: a disc brake is used for each front wheel, and DIH (Drum-in-
hat) (disc brake is used as service brake, and drum brake is used as parking brake) is used for each rear 
wheel.
Using lever principle, brake pedal pushes the pushrod into vacuum booster, which boosts the force of pushrod 
by using vacuum and then transmits the force to brake master cylinder assembly. Hydraulic pressure, 
produced in brake master cylinder assembly, is transmitted to ABS Hydraulic Control Unit (HCU) through 
brake line, and then distributed to individual brake calipers. Brake calipers apply pressure to brake linings 
using hydraulic pressure. Depending on the amount of brake pressure applied to brake linings, wheels will 
slow down or stop.

1 - Bearing End Cap 2 - Locking Nut

3 - Rear Brake Disc 4 - Rear Brake Caliper Assembly

5 - Rear Hub Bearing Assembly 6 - Parking Brake Assembly

7 - Rear Hub Shaft

RM1A260020
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1

2

3

5

کاسه  ای عقب مجموعه ترمز دیسکی - 

خ. 2درپوش . 1 مهره چر

کالیپر ترمز عقب. 4دیسک ترمز عقب . 3 مجموعه 

خ عقب . 5 مجموعه ترمز دستی . 6مجموعه بلبرینگ و توپی چر

خ عقب. 7 محور چر

خ هــای جلــو نصــب شــده اســت و  ترمــز  دیســکی- کــدام از چــر کــه روی هــر  سیســتم ترمــز  ایــن خــودرو  از بخــش هــای زیــر تشــکیل شــده اســت : یــک  ترمــز دیســکی 
خ هــای عقــب عمــل میکنــد.  کــه روی چــر کاســه ای بــه عنــوان ترمــز دســتی  اســتفاده مــی شــود(  کاســه ای ) ترمــزی دیســکی بــه عنــوان ترمــز پایــی  خــودرو  و ترمــز 

در ایــن سیســتم  پــدال ترمــز براســاس اصــل  اهــرم ، میــل رابــط را بــه درون بوســتر فشــار میدهــد  و بــه ایــن ترتیــب نیــروی میــل رابــط  بــا اســتفاده از خــاء تقویــت مــی 
شــود و  ســپس ایــن نیــرو بــه  مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز  منتقــل مــی شــود .  فشــار هیدرولیکــی  تولیــد شــده در مجموعــه ســیلندر اصلــی ترمــز  از طریــق مــدار ترمــز 
کالیپرهــای ترمــز  فشــار هیدرولیــک  را  کالیپرهــای ترمــز هــا توزیــع مــی شــود . یــا  کنــد و ســپس  بیــن تــک تــک  کنتــرل هیدرولیــک  ABS  انتقــال  پیــدا مــی  بــه  واحــد 

کنــد شــده و یــا متوقــف مــی شــوند .  خ هــا براســاس میــزان فشــار وارد بــه لنــت  کننــد.  بعــد از ایــن چــر بــه لنــت ترمــز هــا وارد مــی 
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26 - BRAKE

26–7

26

Circuit Diagram

Brake System (Page 1 of 1)
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–6

26

Rear DIH (Drum-in-hat)

Tools

Special Tool

General Tools

Description
Standard Thickness 

(mm)

Minimum Thickness 

(mm)

Maximum Runout 

(mm)

Rear Brake Disc 10 9 0.025

Rear Brake Lining 11.2 2.0 -

Brake Caliper Piston Pressing Tool

RCH0000053

Dial Indicator and Magnetic Holder

Vernier Caliper

Digital Multimeter

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000019

RCH0000002

ترمز دیسکی-کاسه ای عقب

ابزار عمومی

کثر تابیدگی  )mm(حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm(توضیح حدا

۱۰۹۰.۰۲۵ دیسک ترمز  جلو

-۱۱.۲۲.۰ لنت ترمز جلو

گیر و پایه مغناطیس ساعت اندازه 

کولیس 

مولتی متر دیجیتالی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1039

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–6

26

Rear DIH (Drum-in-hat)

Tools

Special Tool

General Tools

Description
Standard Thickness 

(mm)

Minimum Thickness 

(mm)

Maximum Runout 

(mm)

Rear Brake Disc 10 9 0.025

Rear Brake Lining 11.2 2.0 -

Brake Caliper Piston Pressing Tool
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Digital Multimeter

RCH0000023

0

10 20

30
40

50

6070

80

90

RCH0000019

RCH0000002

ترمز دیسکی-کاسه ای عقب

ابزار عمومی

کثر تابیدگی  )mm(حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm(توضیح حدا

۱۰۹۰.۰۲۵ دیسک ترمز  جلو
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گیر و پایه مغناطیس ساعت اندازه 

کولیس 

مولتی متر دیجیتالی
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25-سیستم ترمز خودرو

 ازادی بیش از حد پدال ترمز ) سیستم
کار  میکند( ترمز به صورت عادی 

 ورود هوا به سیستم ترمز

  نشتی در سیستم ترمز

 لرزش پدال ترمز  و برگشت ان در
کردن  زمان ترمز 

سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز

پایین بودن پدال

 یا اسفنجی بودن ان 

 ورود هوا به سیستم ترمز

 نشتی در سیستم ترمز

کالبیر جلو کاسه نمد پیستون    سائیدگی یا اسیب دیدگی 

کالبیر عقب کاسه نمد پیستون    سائیدگی یا اسیب دیدگی 

کار نکردن  مجموعه سیلندر اصلی ترمز  درست 

موقعیت نادرست میل رابط بوستر ترمز

کردن خودرو  موقع ترمز 

کشیده می شود  به یک طرف 

کردن یا انسداد پیستون ترمز جلو  گیر 

کردن یا انسداد پیستون ترمز عقب  گیر 

کثیفی ، ترک خوردگی و یا تغییر شکل  لنت ترمز جلو

کثیفی ، ترک خوردگی و یا تغییر شکل  لنت ترمز عقب

سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز جلو

سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز عقب

کردن ترمز گیر 

 خاصی حداقلی  پدال ترمز

کنترل ترمز دستی کورس مکانیزم   نیاز به تنظیم  

 گیرکردن  سیم ترمز دستی

کفشک ترمز دستی  نیاز به تنظیم لقی 

 ترک یا تغییر شکل لنت ترمز  جلو

 ترک یا تغییر شکل لنت ترمز  عقب

کردن یا انسداد  پیستون ترمز جلو  گیر 

کردن یا انسداد  پیستون ترمز عقب  گیر 

کفشک ترمز  شل بودن یا اسیب دیدن فنر برگشت 

موقعیت نادرست میل رابط بوستر ترمز

 نشتی خاء سیستم بوستر

کار نکردن مجموعه سیلندر  اصلی ترمز  درست 
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25-سیستم ترمز خودرو

راهنمایی :
کنیــد.  قطعــات معیــوب را تعمیــر یــا  کنتــرل  کنیــد. بخــش هــای احتمالــی معیــوب بــودن را بــه ترتیــب  بــرای تعییــن علــت ایــرادات پیــش امــده از جــدول زیــر اســتفاده 

کنیــد. تنظیــم نماییــد و یــا در صــورت لــزوم انهــا را تعویــض 

عیب یابی
جدول ایرادات

  علت احتمالیعالیم ایراد

صدای اضافه در سیستم ترمز

کثیفی و یا آینه ای  شدن لنت ( لنت ترمز جلو)ترک ، تغییر شکل و یا 

کثیفی و یا آینه ای  شدن لنت ( لنت ترمز عقب)ترک ، تغییر شکل و یا 

کالیبر ترمز  جلو  سائیدگی در محل پین راهنمای 

کالیبر ترمز  عقب  سائیدگی در محل پین راهنمای  

کالیپر ترمز جلو  شل بودن پیچ اتصال مجموعه 

کالیپر ترمز عقب  شل بودن پیچ اتصال مجموعه 

 وجود خراش روی دیسک ترمز جلو

 وجود خراش روی دیسک ترمز عقب

 تاب بیش از حد دیسک ترمز

کفشک ترمز کننده  اسیب دیدگی  فنر  متوقف 

کفشک ترمز کننده  کافی فنر متوقف   اسیب دیدگی یا عدم فنریت 

کفشک ترمز   اسیب دیدگی و یا خرابی  فنر  برگرداننده 

 وجود مواد خارجی در دیسک ترمز جلو

 وجود مواد خارجی در دیسک ترمز عقب

سفت بودن پدال ترمز و ضعف در 
گیری  ترمز 

کثیفی و چرب شدن و آینه ای شدن  لنت ( لنت ترمز جلو) احتمال ترک ، تغییر شکل و یا 

کثیفی و چرب شدن و آینه ای شدن  لنت ( لنت ترمز عقب) احتمال ترک ، تغییر شکل و یا 

 سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز جلو

 سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز عقب

موقعیت اشتباه  میل رابط  بوستر ترمز

 نشتی  سیستم بوستر

 سفت بودن پدال ) پدال ترمز به
 سختی پایین می رود و نمی تواند

کند( خ ها را قفل  چر

بوستر ترمز
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کالیبر ترمز  جلو  سائیدگی در محل پین راهنمای 

کالیبر ترمز  عقب  سائیدگی در محل پین راهنمای  

کالیپر ترمز جلو  شل بودن پیچ اتصال مجموعه 

کالیپر ترمز عقب  شل بودن پیچ اتصال مجموعه 

 وجود خراش روی دیسک ترمز جلو

 وجود خراش روی دیسک ترمز عقب

 تاب بیش از حد دیسک ترمز

کفشک ترمز کننده  اسیب دیدگی  فنر  متوقف 

کفشک ترمز کننده  کافی فنر متوقف   اسیب دیدگی یا عدم فنریت 

کفشک ترمز   اسیب دیدگی و یا خرابی  فنر  برگرداننده 

 وجود مواد خارجی در دیسک ترمز جلو

 وجود مواد خارجی در دیسک ترمز عقب

سفت بودن پدال ترمز و ضعف در 
گیری  ترمز 

کثیفی و چرب شدن و آینه ای شدن  لنت ( لنت ترمز جلو) احتمال ترک ، تغییر شکل و یا 

کثیفی و چرب شدن و آینه ای شدن  لنت ( لنت ترمز عقب) احتمال ترک ، تغییر شکل و یا 

 سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز جلو

 سایش غیر یکنواخت دیسک ترمز عقب

موقعیت اشتباه  میل رابط  بوستر ترمز

 نشتی  سیستم بوستر

 سفت بودن پدال ) پدال ترمز به
 سختی پایین می رود و نمی تواند

کند( خ ها را قفل  چر

بوستر ترمز
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ON-VEHICLE SERVICE

Brake Bleeding

Be sure to perform brake bleeding and clutch bleeding after replacing hydraulic parts related to brake and 
clutch. For details about clutch bleeding, See page 19-15. There are 2 methods for brake bleeding, and 
specific operation procedures are as follows: 
Method 1: manual bleeding brake

HINT:

An assistant will be required to assist when bleeding brake system.

1. Fill brake fluid reservoir with brake fluid to a proper level.
2. Loosen bleeder plug cap and connect a clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of hose into 

clear container filled with fresh brake fluid. 
3. Have an assistant depress brake pedal 3 to 4 times 

repeatedly; and then depress and hold it at a lower 
position.  Then loosen bleeder plug at least one turn.

WARNING

When bleeding brake system, wear safety glasses.
Be careful when bleeding air, as brake fluid at high pressure may spray out from bleeder plug.

CAUTION

Before removing brake fluid reservoir, wipe off any dust and other foreign matters on brake fluid reservoir 
to prevent them from entering.
Use fresh, clear and well-sealed brake fluid with specified type or equivalent.
DO NOT allow the brake fluid to adhere to any paint surface, such as vehicle body. If brake fluid leaks 
onto any paint surface, immediately wash it off.
During bleeding, do not depress brake pedal repeatedly whenever bleeder plug is opened. Otherwise, air 
amount in the system will increase to make an extra bleeding.
DO NOT drain the brake fluid in brake fluid reservoir while bleeding brake system.

RM1A260030

کنید تا وارد مخزن نشوند . 	  گرد و غبار و الودگی دور  ان را تمیز  قبل از بازکردن مخزن روغن ترمز ، 

ع مشــخص شــده و یــا معــادل ان اســتفاده نماییــد . از پاشــیدن روغــن ترمــز روی 	  از روغــن ترمــز تــازه ، شــفاف و بــا قابلیــت آب بنــدی مناســب از نــو

کنیــد؛ و در صــورت ریختــن ان روی ســطح خــودرو، بافاصلــه ان را بشــوئید.  ســطح خــودرو جلوگیــری 

ــر ایــن صــورت ، میــزان هــوای درون 	  ــه صــورت مکــرر فشــار ندهیــد.  در غی ــدال ترمــز را ب ــاز اســت پ گیــری ب کــه پیــچ هوا گیــری، زمانــی  هنــگام هوا

کنــد.  ــر مــی  گیــری را ســخت ت کار هوا ــد و  سیســتم افزایــش مــی یاب

گیری سیستم ترمز ، روغن ترمز داخل مخزن را تخلیه نکنید.	  هنگام هوا

  توجه

گیری ترمز  هوا

کاچ به  فصب  گیری   کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد هوا گیری  کاچ ،  این دو سیستم  را هوا همواره بعد از تعویض  قطعات هیدرولیکی مربوط به ترمز و 
که درزیر به انها اشاره می شود : گیری ترمز دو روش وجود دارد  مربوطه در همین دفترچه مراجعه نمایید. برای هوا

گیری سیستم ترمز ،  از عینک  ایمنی مخصوص استفاده کنید. 	  موقع هوا

ج شود. 	  گیری خار گیری  احتیاط کنید  زیرا  ممکن است روغن ترمز با فشار باال از پیچ هوا موقع هوا

هشدار

نکته :
کمک بگیرید .  گیری حتما از یک نفر دیگر  که برای هوا  توجه داشته باشید 

کنید.  1. مخزن ترمز را  تا سطح درست با  روغن ترمز پر 
گیری متصل نمایید .  سر این شیلنگ را در داخل ظرف شفاف حاوی روغن  کرده و یک شیلنگ شفاف پاستیکی را به پیچ هوا گیری را شل  2. درپوش هوا

ترمز  تازه فرو ببرید . 

3. در این حالت از همکار خود بخواهید  3 تا 4 بار پشت سر هم ترمز بگیرد و سپس  ترمز را 
کنید.  فشار داده و  در حالت پایین نگه دارید .  سپس پیچ را حداقل یک دور شل 

ســرویس و نگهــداری
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کنیــد.  هرگــز از محلــول هــای چــرب بدیــن منظــور اســتفاده نکنیــد 	  از روغــن ترمــز بــا خاصیــت آب بنــدی مناســب DO4  یــا نمونــه مشــابه ان اســتفاده 

در غیــر ایــن صــورت  آب بندهــای سیســتم ترمــز اســیب مــی بینــد . 

روغــن ترمــز ممکــن اســت بــه ســطوح نقاشــی شــده  خــودرو اســیب بزنــد . درصــورت ریختــن ایــن روغــن روی ســطح بدنــه خــودرو ، بافاصلــه ان را بــا 	 

کنیــد .  اب تمیــز 

کــردن اجــزای ایــن 	  هرگــز از مایعاتــی ماننــد بنزیــن، نفــت ســفید ، الــکل ، روغــن موتــور،  واســکازین و یــا  دیگــر ســیاالت حــاوی   مــواد نفتــی  بــرای تمیــز 

سیســتم اســتفاده نکنیــد .  ایــن ســیاالت  مــی تواننــد بــه روکــش هــای الســتیکی و آببندهــای سیســتم  ترمــز اســیب برســانند . 

کالیپــر ترمــز ، لنــت 	  گریــس باقــی مانــده و یــا دیگــر اشــیای خارجــی روی ســطوح مجموعــه  کــه   در هنــگام ســرویس نمــودن خــودرو ، مطمئــن شــوید 

خ تمیــز شــده اســت .  و دیســک ترمــز و توپــی چــر

کفشــک ترمــز را نبریــد و یــا در انهــا  	  کالیپــر ترمــز  اســیب نرســانید و یــا  لنتهــای  کــه بــه دیســک و  کنیــد  کالیپــر ان ،  دقــت  کار روی دیســک ترمــز و   موقــع 

خــراش ایجــاد نکنیــد. 

  توجه

بازدید و بررسی

کشیده شدن خودرو  شوند و وضعیتی  خ و الستیک های اسییب دیده و ساییده  می توانند سبب  لرزش ،  کنید.  چر کنترل  خ ها را  1. وضعیت الستیک و چر
گهانی را در هنگام ترمز عادی پیش بیاورند .  شبیه با  ترمز نا

کمک فنر خودرو فشار اورید و ان را  کنید . بدین منظور چندین بار به  کنترل  کردن سر و صدا وجود دارد ، اجزای سیستم تعلیق خودرو را  گر در هنگام ترمز  2. ا
کنترل نمایید تا در انها سائیدگی ، خرابی و یا شل شدگی موجود نباشد .  کنید و  اجزای سیستم تعلیق و فرمان را  باال و پایین 

کنید . کنترل  3.  میزان و وضعیت روغن ترمز را 
کالیپر ترمز ، لوله ترمز ،  مجموعه سیلندر اصلی  ترمز  	  خ ،  کنترل   ABS/ESP ، سیلندر ترمز  چر گر سطح روغن ترمز  خیلی پایین بود،  مجموعه واحد  ا

کنید . کنترل  و مخزن سیال ترمزی و غیره را از نظر وجود نشتی 
در صورت الوده بودن روغن ترمز ، مقدار معینی  از ان را برای انجام بازرسی  های الزم تخلیه نمایید .  در صورت لزوم روغن ترمز را تعویض نمایید . 	 

نکته :
معموال بعد از اینکه مدتی از روغن ترمز استفاده می شود، رنگ ان تیره می شود.  این  عادی است و ان را با الودگی اشتباه نگیرید . 
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Brake Bleeding

Be sure to perform brake bleeding and clutch bleeding after replacing hydraulic parts related to brake and 
clutch. For details about clutch bleeding, See page 19-15. There are 2 methods for brake bleeding, and 
specific operation procedures are as follows: 
Method 1: manual bleeding brake

HINT:

An assistant will be required to assist when bleeding brake system.

1. Fill brake fluid reservoir with brake fluid to a proper level.
2. Loosen bleeder plug cap and connect a clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of hose into 

clear container filled with fresh brake fluid. 
3. Have an assistant depress brake pedal 3 to 4 times 

repeatedly; and then depress and hold it at a lower 
position.  Then loosen bleeder plug at least one turn.

WARNING

When bleeding brake system, wear safety glasses.
Be careful when bleeding air, as brake fluid at high pressure may spray out from bleeder plug.

CAUTION

Before removing brake fluid reservoir, wipe off any dust and other foreign matters on brake fluid reservoir 
to prevent them from entering.
Use fresh, clear and well-sealed brake fluid with specified type or equivalent.
DO NOT allow the brake fluid to adhere to any paint surface, such as vehicle body. If brake fluid leaks 
onto any paint surface, immediately wash it off.
During bleeding, do not depress brake pedal repeatedly whenever bleeder plug is opened. Otherwise, air 
amount in the system will increase to make an extra bleeding.
DO NOT drain the brake fluid in brake fluid reservoir while bleeding brake system.

RM1A260030

کنید تا وارد مخزن نشوند . 	  گرد و غبار و الودگی دور  ان را تمیز  قبل از بازکردن مخزن روغن ترمز ، 

ع مشــخص شــده و یــا معــادل ان اســتفاده نماییــد . از پاشــیدن روغــن ترمــز روی 	  از روغــن ترمــز تــازه ، شــفاف و بــا قابلیــت آب بنــدی مناســب از نــو

کنیــد؛ و در صــورت ریختــن ان روی ســطح خــودرو، بافاصلــه ان را بشــوئید.  ســطح خــودرو جلوگیــری 

ــر ایــن صــورت ، میــزان هــوای درون 	  ــه صــورت مکــرر فشــار ندهیــد.  در غی ــدال ترمــز را ب ــاز اســت پ گیــری ب کــه پیــچ هوا گیــری، زمانــی  هنــگام هوا

کنــد.  ــر مــی  گیــری را ســخت ت کار هوا ــد و  سیســتم افزایــش مــی یاب

گیری سیستم ترمز ، روغن ترمز داخل مخزن را تخلیه نکنید.	  هنگام هوا

  توجه

گیری ترمز  هوا

کاچ به  فصب  گیری   کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد هوا گیری  کاچ ،  این دو سیستم  را هوا همواره بعد از تعویض  قطعات هیدرولیکی مربوط به ترمز و 
که درزیر به انها اشاره می شود : گیری ترمز دو روش وجود دارد  مربوطه در همین دفترچه مراجعه نمایید. برای هوا

گیری سیستم ترمز ،  از عینک  ایمنی مخصوص استفاده کنید. 	  موقع هوا

ج شود. 	  گیری خار گیری  احتیاط کنید  زیرا  ممکن است روغن ترمز با فشار باال از پیچ هوا موقع هوا

هشدار

نکته :
کمک بگیرید .  گیری حتما از یک نفر دیگر  که برای هوا  توجه داشته باشید 

کنید.  1. مخزن ترمز را  تا سطح درست با  روغن ترمز پر 
گیری متصل نمایید .  سر این شیلنگ را در داخل ظرف شفاف حاوی روغن  کرده و یک شیلنگ شفاف پاستیکی را به پیچ هوا گیری را شل  2. درپوش هوا

ترمز  تازه فرو ببرید . 

3. در این حالت از همکار خود بخواهید  3 تا 4 بار پشت سر هم ترمز بگیرد و سپس  ترمز را 
کنید.  فشار داده و  در حالت پایین نگه دارید .  سپس پیچ را حداقل یک دور شل 

ســرویس و نگهــداری
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کنیــد.  هرگــز از محلــول هــای چــرب بدیــن منظــور اســتفاده نکنیــد 	  از روغــن ترمــز بــا خاصیــت آب بنــدی مناســب DO4  یــا نمونــه مشــابه ان اســتفاده 

در غیــر ایــن صــورت  آب بندهــای سیســتم ترمــز اســیب مــی بینــد . 

روغــن ترمــز ممکــن اســت بــه ســطوح نقاشــی شــده  خــودرو اســیب بزنــد . درصــورت ریختــن ایــن روغــن روی ســطح بدنــه خــودرو ، بافاصلــه ان را بــا 	 

کنیــد .  اب تمیــز 

کــردن اجــزای ایــن 	  هرگــز از مایعاتــی ماننــد بنزیــن، نفــت ســفید ، الــکل ، روغــن موتــور،  واســکازین و یــا  دیگــر ســیاالت حــاوی   مــواد نفتــی  بــرای تمیــز 

سیســتم اســتفاده نکنیــد .  ایــن ســیاالت  مــی تواننــد بــه روکــش هــای الســتیکی و آببندهــای سیســتم  ترمــز اســیب برســانند . 

کالیپــر ترمــز ، لنــت 	  گریــس باقــی مانــده و یــا دیگــر اشــیای خارجــی روی ســطوح مجموعــه  کــه   در هنــگام ســرویس نمــودن خــودرو ، مطمئــن شــوید 

خ تمیــز شــده اســت .  و دیســک ترمــز و توپــی چــر

کفشــک ترمــز را نبریــد و یــا در انهــا  	  کالیپــر ترمــز  اســیب نرســانید و یــا  لنتهــای  کــه بــه دیســک و  کنیــد  کالیپــر ان ،  دقــت  کار روی دیســک ترمــز و   موقــع 

خــراش ایجــاد نکنیــد. 

  توجه

بازدید و بررسی

کشیده شدن خودرو  شوند و وضعیتی  خ و الستیک های اسییب دیده و ساییده  می توانند سبب  لرزش ،  کنید.  چر کنترل  خ ها را  1. وضعیت الستیک و چر
گهانی را در هنگام ترمز عادی پیش بیاورند .  شبیه با  ترمز نا

کمک فنر خودرو فشار اورید و ان را  کنید . بدین منظور چندین بار به  کنترل  کردن سر و صدا وجود دارد ، اجزای سیستم تعلیق خودرو را  گر در هنگام ترمز  2. ا
کنترل نمایید تا در انها سائیدگی ، خرابی و یا شل شدگی موجود نباشد .  کنید و  اجزای سیستم تعلیق و فرمان را  باال و پایین 

کنید . کنترل  3.  میزان و وضعیت روغن ترمز را 
کالیپر ترمز ، لوله ترمز ،  مجموعه سیلندر اصلی  ترمز  	  خ ،  کنترل   ABS/ESP ، سیلندر ترمز  چر گر سطح روغن ترمز  خیلی پایین بود،  مجموعه واحد  ا

کنید . کنترل  و مخزن سیال ترمزی و غیره را از نظر وجود نشتی 
در صورت الوده بودن روغن ترمز ، مقدار معینی  از ان را برای انجام بازرسی  های الزم تخلیه نمایید .  در صورت لزوم روغن ترمز را تعویض نمایید . 	 

نکته :
معموال بعد از اینکه مدتی از روغن ترمز استفاده می شود، رنگ ان تیره می شود.  این  عادی است و ان را با الودگی اشتباه نگیرید . 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1045

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–13

26

Please select [ABS] on Diagnostic program screen.

Please select [Special function] on Diagnostic 
program screen.

Please select [Repair Bleed] on Special function 
screen.

Please select [phase 1: Bleed the wheel rear left] on 
Repair Bleed screen, then perform bleeding operation 
for rear left wheel.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Diagnostic program

RM1A260051

Special function

Freeze Frame Data

Data stream

Clear DTC

DTC

Version information

Diagnostic program

RM1A260052

Yaw Sensor Calibration (ESP Only)

Write E&F Process Control Byte

Repair Bleed

Write automatly software configuration information (ESP Only)

Write software configuration information (ESP Only)

Special function

RM1A260053

Phase 1:Bleed the wheel rear left

Phase 2:Bleed the wheel front left

Phase 2:Bleed the wheel front right

Phase 2:Bleed the wheel rear right

Repair Bleed

RM1A260054

کنید . 	  گ انتخاب  لطفا  ]ABS[ را در روی صفحه دستگاه دیا

کنید. 	  گزینه ] SPECIAL FUNCTION [  را روی  صفحه انتخاب 

کنید. 	  گزینه  ]REPAIR BLEED[  را روی  صفحهSPECIAL FUNCTION انتخاب 

 	، REPAIR BLEED SCREEN روی صفحه 
کار  کنید و سپس    گزینه ]phase 1: bleed the wheel rear left[ را انتخاب   

خ چپ عقب انجام دهید .  گیری را روی  چر هوا
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4. Tighten bleeder plug every time brake pedal goes down 
quickly. Then release the brake pedal.

5. Repeat above steps, and use the same procedures to bleed brake line of each wheel in order of rear left 
wheel, front left wheel, front right wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system.
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.
Method 2: bleeding brake using diagnostic tester

In order to reach sufficient pressure in hydraulic regulator, depress brake pedal repeatedly during whole 
process. 
1. Fill brake fluid reservoir with brake fluid to a proper level.
2. Depress brake pedal 20 times or more with engine stopped.  
3. Turn ignition switch to ON, and enter M1A "ABS" system using X-431 3G diagnostic tester (latest 

software).

RM1A260040

RM1A260050

MAX

MIN

CAUTION

Check that battery voltage should not be lower than 10 V. 
Bleeding order must be rear left / front left / front right / rear right. If it is necessary to repeat part or whole 
bleeding procedure, be sure to wait for 5 minutes to cool solenoid valve down, otherwise solenoid valve 
may be damaged due to overheat. 
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process. 
1. Fill brake fluid reservoir with brake fluid to a proper level.
2. Depress brake pedal 20 times or more with engine stopped.  
3. Turn ignition switch to ON, and enter M1A "ABS" system using X-431 3G diagnostic tester (latest 

software).

RM1A260040

RM1A260050

MAX
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CAUTION

Check that battery voltage should not be lower than 10 V. 
Bleeding order must be rear left / front left / front right / rear right. If it is necessary to repeat part or whole 
bleeding procedure, be sure to wait for 5 minutes to cool solenoid valve down, otherwise solenoid valve 
may be damaged due to overheat. 

گیــری را بــه ســرعت ببندیــد. ســپس   کــه پــدال ترمــز  پاییــن مــی رود پیــچ هوا کــه   ۴. هــر بــار 
کنیــد.  پــدال ترمــز را رهــا 

 نکته :
 »MAX « گیــری سیســتم ترمــز ، بایــد  ســطح روغــن همیشــه نزدیــک عامــت هنــگام هوا
کنیــد .  در  کنتــرل  گیــری  باشــد.  ســطح ســیال ترمــزی را در تمامــی  مــدت انجــام  هوا

ــد .  کنی ــه  ــز را اضاف ــن ترم ــرورت ، روغ ــورت ض ص

خ راســت  خ چــپ جلــو ، چــر خ چــپ  عقــب ، چــر گیــری را بــه ترتیــب  در  چــر خ هــا ، همیــن روال را انجــام دهیــد . هوا گیــری دیگــر لولــه هــای ترمــز  در چــر 5. بــرای هوا
کــه  هوایــی در سیســتم ترمــز نمانــد .  خ راســت عقــب  انجــام دهیــد تــا وقتــی  جلــو و چــر

عایم خالی بودن  مدار ترمز : در این حالت جریانی از روغن ترمز  تازه   بدون هیچ حبابی وارد   ظرف شیشه ای یا شفاف می شود. 

کنید.  6. سطح روغن ترمز  را در  وضعیت عامت " MAX" تنظیم 
گیری نشده  کامل هوا گر قدرت ترمز ضعیف بود و یا پدال  خیلی اسفنجی و نرم بود ، در ان صورت ممکن است هنوز سیستم  کنترل نمایید . ا کار پدال را   .7

کنید .  گیری  را تکرار  باشد.  در این حالت مجددا هوا
کارکردن ترمز  و پدال ان را ازمایش نمایید .  8. درست 

گیری ترمز با استفاده از تستر دیاگ  روش 2: هوا

کنید .  1. مخزن را تا سطح مناسب با روغن ترمز پر 
2. پدال ترمز را 20 بار یا بیشتر در حالت خاموشی خودرو ، فشار دهید . 

گ  X-431   ) اخرین نرم افزار( وارد  سیستم   ABSخودروی M1A شوید.  کنید  و  با استفاده از تستر دیا 3. سوئیچ را روشن 

مطمئن شوید که ولتاژ باتری کمتر از V 10 نباشد . 	 

خ راســت عقــب باشــد . در صــورت نیــاز بــه تکــرار بخشــی از  	  خ راســت جلــو ، چــر خ چــپ جلــو، چــر خ چــپ عقــب ، چــر گیــری بایــد بــه صــورت چــر ترتیــب هوا

گیــری یــا کلیــه مراحــل ان،  5 قیقــه صبــر کنیــد تــا شــیر برقــی خنــک شــود ، در غیــر ایــن صــورت  شــیر برقــی  در اثــر حــرارت زیــاد اســیب مــی بینــد . رونــد هوا

  توجه
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Please select [ABS] on Diagnostic program screen.

Please select [Special function] on Diagnostic 
program screen.

Please select [Repair Bleed] on Special function 
screen.

Please select [phase 1: Bleed the wheel rear left] on 
Repair Bleed screen, then perform bleeding operation 
for rear left wheel.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Diagnostic program

RM1A260051

Special function

Freeze Frame Data

Data stream

Clear DTC

DTC

Version information

Diagnostic program

RM1A260052

Yaw Sensor Calibration (ESP Only)

Write E&F Process Control Byte

Repair Bleed

Write automatly software configuration information (ESP Only)

Write software configuration information (ESP Only)

Special function

RM1A260053

Phase 1:Bleed the wheel rear left

Phase 2:Bleed the wheel front left

Phase 2:Bleed the wheel front right

Phase 2:Bleed the wheel rear right

Repair Bleed

RM1A260054

کنید . 	  گ انتخاب  لطفا  ]ABS[ را در روی صفحه دستگاه دیا

کنید. 	  گزینه ] SPECIAL FUNCTION [  را روی  صفحه انتخاب 

کنید. 	  گزینه  ]REPAIR BLEED[  را روی  صفحهSPECIAL FUNCTION انتخاب 

 	، REPAIR BLEED SCREEN روی صفحه 
کار  کنید و سپس    گزینه ]phase 1: bleed the wheel rear left[ را انتخاب   

خ چپ عقب انجام دهید .  گیری را روی  چر هوا
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4. Tighten bleeder plug every time brake pedal goes down 
quickly. Then release the brake pedal.

5. Repeat above steps, and use the same procedures to bleed brake line of each wheel in order of rear left 
wheel, front left wheel, front right wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system.
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.
Method 2: bleeding brake using diagnostic tester

In order to reach sufficient pressure in hydraulic regulator, depress brake pedal repeatedly during whole 
process. 
1. Fill brake fluid reservoir with brake fluid to a proper level.
2. Depress brake pedal 20 times or more with engine stopped.  
3. Turn ignition switch to ON, and enter M1A "ABS" system using X-431 3G diagnostic tester (latest 

software).

RM1A260040

RM1A260050

MAX

MIN

CAUTION

Check that battery voltage should not be lower than 10 V. 
Bleeding order must be rear left / front left / front right / rear right. If it is necessary to repeat part or whole 
bleeding procedure, be sure to wait for 5 minutes to cool solenoid valve down, otherwise solenoid valve 
may be damaged due to overheat. 
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گیــری را بــه ســرعت ببندیــد. ســپس   کــه پــدال ترمــز  پاییــن مــی رود پیــچ هوا کــه   ۴. هــر بــار 
کنیــد.  پــدال ترمــز را رهــا 

 نکته :
 »MAX « گیــری سیســتم ترمــز ، بایــد  ســطح روغــن همیشــه نزدیــک عامــت هنــگام هوا
کنیــد .  در  کنتــرل  گیــری  باشــد.  ســطح ســیال ترمــزی را در تمامــی  مــدت انجــام  هوا

ــد .  کنی ــه  ــز را اضاف ــن ترم ــرورت ، روغ ــورت ض ص

خ راســت  خ چــپ جلــو ، چــر خ چــپ  عقــب ، چــر گیــری را بــه ترتیــب  در  چــر خ هــا ، همیــن روال را انجــام دهیــد . هوا گیــری دیگــر لولــه هــای ترمــز  در چــر 5. بــرای هوا
کــه  هوایــی در سیســتم ترمــز نمانــد .  خ راســت عقــب  انجــام دهیــد تــا وقتــی  جلــو و چــر

عایم خالی بودن  مدار ترمز : در این حالت جریانی از روغن ترمز  تازه   بدون هیچ حبابی وارد   ظرف شیشه ای یا شفاف می شود. 

کنید.  6. سطح روغن ترمز  را در  وضعیت عامت " MAX" تنظیم 
گیری نشده  کامل هوا گر قدرت ترمز ضعیف بود و یا پدال  خیلی اسفنجی و نرم بود ، در ان صورت ممکن است هنوز سیستم  کنترل نمایید . ا کار پدال را   .7

کنید .  گیری  را تکرار  باشد.  در این حالت مجددا هوا
کارکردن ترمز  و پدال ان را ازمایش نمایید .  8. درست 

گیری ترمز با استفاده از تستر دیاگ  روش 2: هوا

کنید .  1. مخزن را تا سطح مناسب با روغن ترمز پر 
2. پدال ترمز را 20 بار یا بیشتر در حالت خاموشی خودرو ، فشار دهید . 

گ  X-431   ) اخرین نرم افزار( وارد  سیستم   ABSخودروی M1A شوید.  کنید  و  با استفاده از تستر دیا 3. سوئیچ را روشن 

مطمئن شوید که ولتاژ باتری کمتر از V 10 نباشد . 	 

خ راســت عقــب باشــد . در صــورت نیــاز بــه تکــرار بخشــی از  	  خ راســت جلــو ، چــر خ چــپ جلــو، چــر خ چــپ عقــب ، چــر گیــری بایــد بــه صــورت چــر ترتیــب هوا

گیــری یــا کلیــه مراحــل ان،  5 قیقــه صبــر کنیــد تــا شــیر برقــی خنــک شــود ، در غیــر ایــن صــورت  شــیر برقــی  در اثــر حــرارت زیــاد اســیب مــی بینــد . رونــد هوا
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Brake Fluid Replacement

1. Drain the brake fluid.
a. Start engine and run it at idle.
b. Unscrew filler cap of brake fluid reservoir assembly. 

Loosen bleeder plug cap and connect a clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of hose 
into clear container filled with new brake fluid.

c. Loosen bleeder plug, and depress brake pedal 
continuously until no brake fluid comes out.

2. Add the brake fluid.
a. Tighten bleeder plug after confirming that brake fluid has been drained. Fill brake fluid reservoir with 

new brake fluid to a proper level.
3. Perform the bleeding procedures.

a. After replacing with new brake fluid, be sure to bleed brake system for normal operation. For details 
about brake system bleeding, See page 26-11.

RM1A260030

تعویض روغن ترمز 

کنید .  1. روغن ترمز را خالی 
کنید  .  a.   خودرو را در دور آرام روشن 

کنید .  b. درپوش مخزن روغن ترمز را باز 
کنید. سر  گیری متصل  گیری را شل و شیلنگ مربوطه را به  پیچ هوا  درپوش پیچ هوا

این شیلنگ را درون ظرف پر از روغن ترمز تازه وارد نمایید . 
کنید و پدال ترمز را به صورت مداوم فشار دهید تا   دیگر هیچ  گیری را شل  c. پیچ هوا

ج نشود .  روغن ترمزی از ان خار

کنید .  2.  روغن ترمز را به مخزن اضافه 
کنید .  گیری را ببندید . مخزن را با روغن ترمز تازه و تا سطح صحیح پر  a.  بعد از  تخلیه روغن ترمز و اطمینان از ان ، پیچ هوا

گیری را براساس روش های فوق الذکر انجام دهید .  3. هوا
گیری سیستم ترمز  در  صفحات قبلی امده است . کنید . جزئیات هوا گیری  a. بعد از  تعویض روغن ترمز، سیستم ترمز را هوا
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4. Loosen bleeder plug cap of rear left wheel and connect a 
clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of 
hose into clear container filled with fresh brake fluid.

5. Use same bleeding procedures as rear left wheel to bleed air for brake lines of front left wheel, front right 
wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system. 
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.

RM1A260030

RM1A260050

MAX

MIN

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–14

26

4. Loosen bleeder plug cap of rear left wheel and connect a 
clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of 
hose into clear container filled with fresh brake fluid.

5. Use same bleeding procedures as rear left wheel to bleed air for brake lines of front left wheel, front right 
wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system. 
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.

RM1A260030

RM1A260050

MAX

MIN

کــرده و  شــیلنگ پاســتیکی  شــفاف   خ چــپ عقــب را شــل  گیــری  چــر 4. درپــوش پیــچ  هوا
کنیــد.  را بــه ان  متصــل نماییــد . ســر شــیلنگ را در ظــرف حــاوی  روغــن ترمــز تــازه وارد 

نکته :
 »MAX « گیــری سیســتم ترمــز ، بایــد  ســطح روغــن همیشــه نزدیــک عامــت هنــگام هوا
کنیــد .  در  کنتــرل  گیــری  باشــد.  ســطح ســیال ترمــزی را در تمامــی  مــدت انجــام  هوا

ــد .  کنی ــه  ــز را اضاف ــن ترم ــرورت ، روغ ــورت ض ص

کــه هیــچ هوایــی در  سیســتم ترمــز موجــود  گیــری نماییــد تــا وقتــی  خ راســت ســمت عقــب را هوا خ جلــو ســمت راســت و چــر خ چــپ جلــو ، چــر 5. بــا همیــن روش چــر
نباشــد.

عایم خالی بودن  مدار ترمز : در این حالت جریانی از روغن ترمز  تازه   بدون هیچ حبابی وارد   ظرف شیشه ای یا شفاف می شود. 

کنید.  6. سطح روغن ترمز  را در  وضعیت عامت » MAX« تنظیم 
گیــری  کامــل هوا گــر قــدرت ترمــز ضعیــف بــود و یــا پــدال  خیلــی اســفنجی و نــرم بــود ، در ان صــورت ممکــن اســت هنــوز سیســتم  کنتــرل نماییــد . ا 7. عملکــرد پــدال را 

کنیــد .  گیــری  را تکــرار  نشــده باشــد.  در ایــن حالــت مجــددا هوا
کارکردن ترمز  و پدال ان را ازمایش نمایید . 8. درست 
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Brake Fluid Replacement

1. Drain the brake fluid.
a. Start engine and run it at idle.
b. Unscrew filler cap of brake fluid reservoir assembly. 

Loosen bleeder plug cap and connect a clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of hose 
into clear container filled with new brake fluid.

c. Loosen bleeder plug, and depress brake pedal 
continuously until no brake fluid comes out.

2. Add the brake fluid.
a. Tighten bleeder plug after confirming that brake fluid has been drained. Fill brake fluid reservoir with 

new brake fluid to a proper level.
3. Perform the bleeding procedures.

a. After replacing with new brake fluid, be sure to bleed brake system for normal operation. For details 
about brake system bleeding, See page 26-11.

RM1A260030

تعویض روغن ترمز 

کنید .  1. روغن ترمز را خالی 
کنید  .  a.   خودرو را در دور آرام روشن 

کنید .  b. درپوش مخزن روغن ترمز را باز 
کنید. سر  گیری متصل  گیری را شل و شیلنگ مربوطه را به  پیچ هوا  درپوش پیچ هوا

این شیلنگ را درون ظرف پر از روغن ترمز تازه وارد نمایید . 
کنید و پدال ترمز را به صورت مداوم فشار دهید تا   دیگر هیچ  گیری را شل  c. پیچ هوا

ج نشود .  روغن ترمزی از ان خار

کنید .  2.  روغن ترمز را به مخزن اضافه 
کنید .  گیری را ببندید . مخزن را با روغن ترمز تازه و تا سطح صحیح پر  a.  بعد از  تخلیه روغن ترمز و اطمینان از ان ، پیچ هوا

گیری را براساس روش های فوق الذکر انجام دهید .  3. هوا
گیری سیستم ترمز  در  صفحات قبلی امده است . کنید . جزئیات هوا گیری  a. بعد از  تعویض روغن ترمز، سیستم ترمز را هوا
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4. Loosen bleeder plug cap of rear left wheel and connect a 
clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of 
hose into clear container filled with fresh brake fluid.

5. Use same bleeding procedures as rear left wheel to bleed air for brake lines of front left wheel, front right 
wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system. 
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.

RM1A260030

RM1A260050

MAX

MIN

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–14

26

4. Loosen bleeder plug cap of rear left wheel and connect a 
clear plastic hose to bleeder plug. Submerge the end of 
hose into clear container filled with fresh brake fluid.

5. Use same bleeding procedures as rear left wheel to bleed air for brake lines of front left wheel, front right 
wheel and rear right wheel, until no air exists in brake system. 
Empty sign: a stream of fresh brake fluid flows into clear container without bubbles.
HINT:

During bleeding brake system, make sure brake fluid 
level in brake fluid reservoir is always near "MAX" mark. 
Check brake fluid level at all times during bleeding. Add 
brake fluid as necessary.

6. Check and adjust brake fluid level to "MAX" mark.
7. Check the brake pedal effect. If braking effect is poor or pedal is spongy, air may still exist in system. 

Perform bleeding procedures for brake system again as necessary.
8. Test vehicle to confirm that brakes operate properly with good depressing feel.

RM1A260030

RM1A260050

MAX

MIN

کــرده و  شــیلنگ پاســتیکی  شــفاف   خ چــپ عقــب را شــل  گیــری  چــر 4. درپــوش پیــچ  هوا
کنیــد.  را بــه ان  متصــل نماییــد . ســر شــیلنگ را در ظــرف حــاوی  روغــن ترمــز تــازه وارد 

نکته :
 »MAX « گیــری سیســتم ترمــز ، بایــد  ســطح روغــن همیشــه نزدیــک عامــت هنــگام هوا
کنیــد .  در  کنتــرل  گیــری  باشــد.  ســطح ســیال ترمــزی را در تمامــی  مــدت انجــام  هوا

ــد .  کنی ــه  ــز را اضاف ــن ترم ــرورت ، روغ ــورت ض ص

کــه هیــچ هوایــی در  سیســتم ترمــز موجــود  گیــری نماییــد تــا وقتــی  خ راســت ســمت عقــب را هوا خ جلــو ســمت راســت و چــر خ چــپ جلــو ، چــر 5. بــا همیــن روش چــر
نباشــد.

عایم خالی بودن  مدار ترمز : در این حالت جریانی از روغن ترمز  تازه   بدون هیچ حبابی وارد   ظرف شیشه ای یا شفاف می شود. 

کنید.  6. سطح روغن ترمز  را در  وضعیت عامت » MAX« تنظیم 
گیــری  کامــل هوا گــر قــدرت ترمــز ضعیــف بــود و یــا پــدال  خیلــی اســفنجی و نــرم بــود ، در ان صــورت ممکــن اســت هنــوز سیســتم  کنتــرل نماییــد . ا 7. عملکــرد پــدال را 

کنیــد .  گیــری  را تکــرار  نشــده باشــد.  در ایــن حالــت مجــددا هوا
کارکردن ترمز  و پدال ان را ازمایش نمایید . 8. درست 
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b. Disconnect clutch hose (arrow) from brake fluid 
reservoir assembly (for MT model).

c. Remove dowel pin (arrow) between brake fluid 
reservoir assembly and brake master cylinder 
assembly.

d. Remove brake fluid reservoir assembly from brake master cylinder assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

RM1A260080

RM1A260090

کنید کاچ ) فلش( را از  مخزن روغن ترمز ) در مدل های  MT( باز  B. شیلنگ 

کنید C. پین اتصال ) فلش( بین مخزن روغن ترمز و  سیلندر اصلی ترمز را باز 

کنید.  D. مخزن روغن ترمز  را از روی سیلندر  اصلی ترمز باز 
بستن :

کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 
 نکته :

کنید و  تا سطح مناسب روغن بریزید. گیری  برای تکمیل روند بستن ، سیستم ترمز را هوا
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Brake Fluid Reservoir Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake fluid level warning switch.
a. Remove the brake fluid reservoir filler cap.
b. Disconnect the brake fluid level warning switch wire harness connector.
c. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between brake fluid level warning switch 
terminals according to conditions shown in table 
below.
Standard Condition

HINT:

There is a float in fluid reservoir. Position of float 
changes as brake fluid level rises or drops. 
If result is not as specified, replace brake fluid 
reservoir assembly.

d. Add brake fluid to "MAX" mark.

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly.
a. Disconnect the brake fluid level warning switch 

connector (arrow).

1 2

-+

RM1A260060

MAX

MINMultimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float upward 
(switch ON) No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float downward 
(switch OFF) Continuity

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260070

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–16

26

Brake Fluid Reservoir Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake fluid level warning switch.
a. Remove the brake fluid reservoir filler cap.
b. Disconnect the brake fluid level warning switch wire harness connector.
c. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between brake fluid level warning switch 
terminals according to conditions shown in table 
below.
Standard Condition

HINT:

There is a float in fluid reservoir. Position of float 
changes as brake fluid level rises or drops. 
If result is not as specified, replace brake fluid 
reservoir assembly.

d. Add brake fluid to "MAX" mark.

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly.
a. Disconnect the brake fluid level warning switch 

connector (arrow).

1 2

-+

RM1A260060

MAX

MINMultimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float upward 
(switch ON) No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float downward 
(switch OFF) Continuity

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260070

بررسی روی  خودرو 

کنید .  کنترل  سوئیچ هشدار  سطح روغن را   .1
کنید.  a( درپوش مخزن روغن ترمز را باز 

کنید.  b( دسته سیم های سوئیچ هشدار  سطح روغن ترمز را قطع 
کمــک مولتــی متــر دیجیتالــی ،  وجــود ارتبــاط و عــدم قطعــی  بیــن ترمینــال هــای   c( بــه 
ســوئیچ هشــدار ســطح روغــن ترمــز  را براســاس  شــرایط نشــان داده شــده روی جــدول 

کنیــد.  کنتــرل  زیــر 

شرایط استاندارد

 وضعیت  نمایشوضعیت اتصال مولتی متر
 داده شده

شناور به سمت باالترمینال ۱- ترمینال ۲
 ) سوئیچ روشن(

 عدم ارتباط و وجود
 قطعی

شناور به سمت باالترمینال ۱- ترمینال ۲
 ) سوئیچ خاموش(

 اتصال برقرار است

نکته :
درون مخزن روغن ترمز یک شناور وجود دارد. با باال و پایین شدن سطح روغن موقعیت 

کند .  این شناور هم تغییر می 
کنید.  گر نتیجه بدست امده  مطلوب نباشد ،  مجموعه مخزن روغن ترمز را تعویض  ا

d( تا سطح عامت "MAX" ، روغن بریزید.

بازکردن :
کنید .  1.  روغن ترمز را  خالی 

گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز کنید. 	   ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

2. مجموعه مخزن  روغن ترمز را بازکنید. 
کنید. کانکتور سوئیچ هشدار سطح روغن ترمز) فلش( را باز    .a
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b. Disconnect clutch hose (arrow) from brake fluid 
reservoir assembly (for MT model).

c. Remove dowel pin (arrow) between brake fluid 
reservoir assembly and brake master cylinder 
assembly.

d. Remove brake fluid reservoir assembly from brake master cylinder assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

RM1A260080

RM1A260090

کنید کاچ ) فلش( را از  مخزن روغن ترمز ) در مدل های  MT( باز  B. شیلنگ 

کنید C. پین اتصال ) فلش( بین مخزن روغن ترمز و  سیلندر اصلی ترمز را باز 

کنید.  D. مخزن روغن ترمز  را از روی سیلندر  اصلی ترمز باز 
بستن :

کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 
 نکته :

کنید و  تا سطح مناسب روغن بریزید. گیری  برای تکمیل روند بستن ، سیستم ترمز را هوا
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Chery Automobile Co., Ltd.
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Brake Fluid Reservoir Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake fluid level warning switch.
a. Remove the brake fluid reservoir filler cap.
b. Disconnect the brake fluid level warning switch wire harness connector.
c. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between brake fluid level warning switch 
terminals according to conditions shown in table 
below.
Standard Condition

HINT:

There is a float in fluid reservoir. Position of float 
changes as brake fluid level rises or drops. 
If result is not as specified, replace brake fluid 
reservoir assembly.

d. Add brake fluid to "MAX" mark.

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly.
a. Disconnect the brake fluid level warning switch 

connector (arrow).

1 2

-+

RM1A260060

MAX

MINMultimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float upward 
(switch ON) No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float downward 
(switch OFF) Continuity

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260070

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–16

26

Brake Fluid Reservoir Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake fluid level warning switch.
a. Remove the brake fluid reservoir filler cap.
b. Disconnect the brake fluid level warning switch wire harness connector.
c. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between brake fluid level warning switch 
terminals according to conditions shown in table 
below.
Standard Condition

HINT:

There is a float in fluid reservoir. Position of float 
changes as brake fluid level rises or drops. 
If result is not as specified, replace brake fluid 
reservoir assembly.

d. Add brake fluid to "MAX" mark.

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly.
a. Disconnect the brake fluid level warning switch 

connector (arrow).

1 2

-+

RM1A260060

MAX

MINMultimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float upward 
(switch ON) No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Float downward 
(switch OFF) Continuity

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260070

بررسی روی  خودرو 

کنید .  کنترل  سوئیچ هشدار  سطح روغن را   .1
کنید.  a( درپوش مخزن روغن ترمز را باز 

کنید.  b( دسته سیم های سوئیچ هشدار  سطح روغن ترمز را قطع 
کمــک مولتــی متــر دیجیتالــی ،  وجــود ارتبــاط و عــدم قطعــی  بیــن ترمینــال هــای   c( بــه 
ســوئیچ هشــدار ســطح روغــن ترمــز  را براســاس  شــرایط نشــان داده شــده روی جــدول 

کنیــد.  کنتــرل  زیــر 

شرایط استاندارد

 وضعیت  نمایشوضعیت اتصال مولتی متر
 داده شده

شناور به سمت باالترمینال ۱- ترمینال ۲
 ) سوئیچ روشن(

 عدم ارتباط و وجود
 قطعی

شناور به سمت باالترمینال ۱- ترمینال ۲
 ) سوئیچ خاموش(

 اتصال برقرار است

نکته :
درون مخزن روغن ترمز یک شناور وجود دارد. با باال و پایین شدن سطح روغن موقعیت 

کند .  این شناور هم تغییر می 
کنید.  گر نتیجه بدست امده  مطلوب نباشد ،  مجموعه مخزن روغن ترمز را تعویض  ا

d( تا سطح عامت "MAX" ، روغن بریزید.

بازکردن :
کنید .  1.  روغن ترمز را  خالی 

گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز کنید. 	   ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

2. مجموعه مخزن  روغن ترمز را بازکنید. 
کنید. کانکتور سوئیچ هشدار سطح روغن ترمز) فلش( را باز    .a
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25-سیستم ترمز خودرو

کــه  پیســتون براحتــی  بیــرون مــی ایــد و پاییــن مــی افتــد . بــرای جلوگیــری از ایــن امــر بایــد  	  گونــه ای اســت  ح ســیلندر اصلــی ترمــز  و پیســتون  بــه  طــر

کنیــد و  ســطح انتهایــی  موقــع  انتقــال و جابجایــی ســیلندر اصلــی  ترمــز بایــد رو بــه پاییــن باشــد )  از افقــی بــودن  ســیلندر اصلــی اطمینــان حاصــل 

یعنــی ســر ســطح پیســتون رو بــه بــاال باشــد (.

ک 	  کهنــه تمیــز پــا کــه الودگــی و اشــیای خارجــی بــه پیســتون مجموعــه ســیلندر اصلــی نچســبد.  در غیــر ایــن صــورت بایــد  ان را بــا یــک  مطمئــن شــوید 

گریســکاری نماییــد .  کــرد . ســپس کل ســطوح پیرامونــی پیســتون  ســیلندر اصلــی را 

ســیلندر اصلــی بایــد  بــا احتیــاط جابجــا شــود .  مواظــب باشــید تــا ایــن ســیلندر ضربــه نخــورد مثــا از دســتتان نیافتــد  زیــرا در صــورت افتــادن دیگــر 	 

قابــل اســتفاده نیســت . 

که پیستون  سیلندر اصلی اسیب نبیند.  	  مواظب باشید 

کنید . 	  گشتاور توصیه شده اطمینان حاصل  از بستن پیچ و مهره ها براساس 

گیری و تصحیح سطح روغن ترمز را انجام دهید . 	  کار هوا بعد از تکمیل  بستن، 

  توجه

  توجه

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1050

25-سیستم ترمز خودرو

مجموعه سیلندر اصلی ترمز

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–18

26

Brake Master Cylinder Assembly

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly (See page 26-16).
3. Remove the brake master cylinder assembly.

a. Loosen 2 coupling plugs (arrow) between brake 
master cylinder assembly and brake pipes.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

b. Loosen 2 coupling nuts and washers (arrow) between 
brake master cylinder assembly and vacuum booster.

c. Slide brake master cylinder assembly straight out of vacuum booster carefully.

CAUTION

Release vacuum in vacuum booster before removing brake master cylinder assembly to avoid damaging 
the brake master cylinder assembly and prevent booster from sucking in any pollutant.
When engine is not running, release vacuum by pumping brake pedal until brake pedal can be 
depressed firmly.
When removing brake line, sealing measures should be taken to prevent foreign matter from entering.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260095

RM1A260100

قبل از باز کردن  مجموعه سیلندر اصلی ترمز، خا دورن بوستر را ازاد کنید تا  سیلندر اصلی اسیب نبیند و  بوستر الوده نشود . 	 

کاما و محکم فشرده شود . 	  کنید تا وقتی که پدال  کنید و با فشار پدال ترمز خا را آزاد  موتور را خاموش 

 هنگام باز کردن لوله ترمز باید تمامی اقدامات مربوط به اب بندی را انجام دهید تا از ورود اشیای خارجی به درون این مدار جلوگیری شود . 	 

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز   ا

  توجه

  توجه

بازکردن 

کنید. 1. روغن ترمز را تخلیه 

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 2. مخزن روغن ترمز را باز 
کنید .  3. سیلندر اصلی ترمز را باز 

کنید.  a. دو پیچ اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و لوله های ترمز را باز 
گشتارو بستن این پیچ ها        2 ± 18 است(.  (

کنید. دو مهره و واشر اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و بوستر ترمز را باز   .b

کنید.  با احتیاط سیلندر ترمز اصلی را از  بوستر ترمز جدا   .c

N.m
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25-سیستم ترمز خودرو

کــه  پیســتون براحتــی  بیــرون مــی ایــد و پاییــن مــی افتــد . بــرای جلوگیــری از ایــن امــر بایــد  	  گونــه ای اســت  ح ســیلندر اصلــی ترمــز  و پیســتون  بــه  طــر

کنیــد و  ســطح انتهایــی  موقــع  انتقــال و جابجایــی ســیلندر اصلــی  ترمــز بایــد رو بــه پاییــن باشــد )  از افقــی بــودن  ســیلندر اصلــی اطمینــان حاصــل 

یعنــی ســر ســطح پیســتون رو بــه بــاال باشــد (.

ک 	  کهنــه تمیــز پــا کــه الودگــی و اشــیای خارجــی بــه پیســتون مجموعــه ســیلندر اصلــی نچســبد.  در غیــر ایــن صــورت بایــد  ان را بــا یــک  مطمئــن شــوید 

گریســکاری نماییــد .  کــرد . ســپس کل ســطوح پیرامونــی پیســتون  ســیلندر اصلــی را 

ســیلندر اصلــی بایــد  بــا احتیــاط جابجــا شــود .  مواظــب باشــید تــا ایــن ســیلندر ضربــه نخــورد مثــا از دســتتان نیافتــد  زیــرا در صــورت افتــادن دیگــر 	 

قابــل اســتفاده نیســت . 

که پیستون  سیلندر اصلی اسیب نبیند.  	  مواظب باشید 

کنید . 	  گشتاور توصیه شده اطمینان حاصل  از بستن پیچ و مهره ها براساس 

گیری و تصحیح سطح روغن ترمز را انجام دهید . 	  کار هوا بعد از تکمیل  بستن، 

  توجه

  توجه

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1050

25-سیستم ترمز خودرو

مجموعه سیلندر اصلی ترمز

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–18

26

Brake Master Cylinder Assembly

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the brake fluid reservoir assembly (See page 26-16).
3. Remove the brake master cylinder assembly.

a. Loosen 2 coupling plugs (arrow) between brake 
master cylinder assembly and brake pipes.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

b. Loosen 2 coupling nuts and washers (arrow) between 
brake master cylinder assembly and vacuum booster.

c. Slide brake master cylinder assembly straight out of vacuum booster carefully.

CAUTION

Release vacuum in vacuum booster before removing brake master cylinder assembly to avoid damaging 
the brake master cylinder assembly and prevent booster from sucking in any pollutant.
When engine is not running, release vacuum by pumping brake pedal until brake pedal can be 
depressed firmly.
When removing brake line, sealing measures should be taken to prevent foreign matter from entering.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260095

RM1A260100

قبل از باز کردن  مجموعه سیلندر اصلی ترمز، خا دورن بوستر را ازاد کنید تا  سیلندر اصلی اسیب نبیند و  بوستر الوده نشود . 	 

کاما و محکم فشرده شود . 	  کنید تا وقتی که پدال  کنید و با فشار پدال ترمز خا را آزاد  موتور را خاموش 

 هنگام باز کردن لوله ترمز باید تمامی اقدامات مربوط به اب بندی را انجام دهید تا از ورود اشیای خارجی به درون این مدار جلوگیری شود . 	 

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز   ا

  توجه

  توجه

بازکردن 

کنید. 1. روغن ترمز را تخلیه 

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 2. مخزن روغن ترمز را باز 
کنید .  3. سیلندر اصلی ترمز را باز 

کنید.  a. دو پیچ اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و لوله های ترمز را باز 
گشتارو بستن این پیچ ها        2 ± 18 است(.  (

کنید. دو مهره و واشر اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و بوستر ترمز را باز   .b

کنید.  با احتیاط سیلندر ترمز اصلی را از  بوستر ترمز جدا   .c

N.m
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–21

26

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the battery (See page 16-7).
3. Remove the battery tray (See page 16-9).
4. Remove the brake fluid reservoir assembly (See page 26-16).
5. Remove the vacuum booster with brake master cylinder assembly.

a. Loosen 2 coupling plugs (arrow) between brake 
master cylinder assembly and brake pipes.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

b. Detach vacuum hose assembly with check valve 
(arrow) from vacuum booster assembly.

c. Using needle-nose pliers, remove locking pin (arrow) 
and pushrod pin (1) from vacuum booster pushrod 
and detach brake pedal assembly.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260095

RM1A260130

1

RM1A260140

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز  ا

  توجه

بازکردن :
کنید . 1. روغن ترمز را  خالی 

کنید. 2. باتری  خودرو را باز 
کنید. 3. سینی باتری را باز 

کنید. 4. مجموعه  مخزن روغن ترمز را باز 
5. بوستر خاء و  سیلندر اصلی ترمز را بازکنید . 

کنید. a. دو پیچ اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و لوله های ترمز را باز 
گشتارو بستن این پیچ ها            2 ± 18 است . (.  (

b. مجموعه شیلنگ خا را با شیر یک طرفه )فلش( از روی مجموعه  بوستر  باز کنید.

c. بــا اســتفاده از یــک دم باریــک  پیــن قفلــی  )فلــش( و پیــن  میــل رابــط )1( را از  میــل رابــط 
کنیــد و  پــدال ترمــز را دراوریــد . بوســتر بــاز 

N.m

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1052

25-سیستم ترمز خودرو

مجموعه بوستر ترمز و سیلندر اصلی ترمز

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–20

26

Vacuum Booster with Brake Master Cylinder Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the vacuum booster assembly.
a. Check the air tightness.

i. Start engine and stop it after 1 or 2 minutes. Slowly depress the brake pedal several times.
ii. Make sure that booster is airtight. Check that the amount every time pedal can be depressed 

decreases gradually in comparison with previous depression amount. 
If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

iii. Start the engine. Depress and hold the pedal, and then stop engine.
iv. Make sure that booster is airtight. Depress and hold pedal for 30 seconds, and check that pedal 

reserve distance does not change.
If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

b. Check the operation.
i. Stop the engine.
ii. Depress the pedal several times, and check that 

pedal reserve distance does not change.

iii. Depress and hold pedal, and then start engine. 
Check that pedal can only be depressed slightly.

If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

RM1A260110

RM1A260120

بازدید و بررسی روی خودرو
کنید. کنترل  1. مجموعه بوستر ترمز را 

کنید. کنترل  a. اب بندی بودن ) از لحاظ ورود هوا( را 
کنید. به ارامی چندین بار پدال ترمز را فشار دهید .  i. موتور را روشن و بعد از 1 یا 2 دقیقه خاموش 

که  میزان پایین امدن پدال  بعد از هر بار فشار به تدریج در قیاس با  میزان پایین  که بوستر  هوابندی شده است . مطمئن شوید  ii. مطمئن شوید 
کم شود .  امدن قبلی 

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
کنید.  کنید و  پدال را فشار داده و نگهدارید ، سپس  ماشین را خاموش  iii. ماشین را روشن 

که  فاصله خاصی پدال تغییر پیدا  که بوستر هوابندی شده است .  پدال را فشار داده و سی ثانیه نگه دارید و مطمئن شوید  iv. مطمئن شوید 
 نمی کند.

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
کنید . کنترل  کار را  b. نحوه 

کنید .  i. خودرو را خاموش 
که خاصی آن تغییر نمی یابد. ii. پدال را چندین بار  فشار دهید و مطمئن شوید 

که   کنید. مطمئن شوید  iii. پدال را فشار داده و نگهدارید ، سپس ماشین را روشن 
بعد از روشن شدن خودرو، پدال به آرامی پایین می رود. 

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر خا را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
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25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–21

26

Removal

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the battery (See page 16-7).
3. Remove the battery tray (See page 16-9).
4. Remove the brake fluid reservoir assembly (See page 26-16).
5. Remove the vacuum booster with brake master cylinder assembly.

a. Loosen 2 coupling plugs (arrow) between brake 
master cylinder assembly and brake pipes.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

b. Detach vacuum hose assembly with check valve 
(arrow) from vacuum booster assembly.

c. Using needle-nose pliers, remove locking pin (arrow) 
and pushrod pin (1) from vacuum booster pushrod 
and detach brake pedal assembly.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260095

RM1A260130

1

RM1A260140

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز  ا

  توجه

بازکردن :
کنید . 1. روغن ترمز را  خالی 

کنید. 2. باتری  خودرو را باز 
کنید. 3. سینی باتری را باز 

کنید. 4. مجموعه  مخزن روغن ترمز را باز 
5. بوستر خاء و  سیلندر اصلی ترمز را بازکنید . 

کنید. a. دو پیچ اتصال ) فلش( بین سیلندر اصلی و لوله های ترمز را باز 
گشتارو بستن این پیچ ها            2 ± 18 است . (.  (

b. مجموعه شیلنگ خا را با شیر یک طرفه )فلش( از روی مجموعه  بوستر  باز کنید.

c. بــا اســتفاده از یــک دم باریــک  پیــن قفلــی  )فلــش( و پیــن  میــل رابــط )1( را از  میــل رابــط 
کنیــد و  پــدال ترمــز را دراوریــد . بوســتر بــاز 

N.m
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Vacuum Booster with Brake Master Cylinder Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the vacuum booster assembly.
a. Check the air tightness.

i. Start engine and stop it after 1 or 2 minutes. Slowly depress the brake pedal several times.
ii. Make sure that booster is airtight. Check that the amount every time pedal can be depressed 

decreases gradually in comparison with previous depression amount. 
If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

iii. Start the engine. Depress and hold the pedal, and then stop engine.
iv. Make sure that booster is airtight. Depress and hold pedal for 30 seconds, and check that pedal 

reserve distance does not change.
If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

b. Check the operation.
i. Stop the engine.
ii. Depress the pedal several times, and check that 

pedal reserve distance does not change.

iii. Depress and hold pedal, and then start engine. 
Check that pedal can only be depressed slightly.

If pedal operation is not as specified, check the check valve. If check valve is normal, replace 
vacuum booster assembly.

RM1A260110

RM1A260120

بازدید و بررسی روی خودرو
کنید. کنترل  1. مجموعه بوستر ترمز را 

کنید. کنترل  a. اب بندی بودن ) از لحاظ ورود هوا( را 
کنید. به ارامی چندین بار پدال ترمز را فشار دهید .  i. موتور را روشن و بعد از 1 یا 2 دقیقه خاموش 

که  میزان پایین امدن پدال  بعد از هر بار فشار به تدریج در قیاس با  میزان پایین  که بوستر  هوابندی شده است . مطمئن شوید  ii. مطمئن شوید 
کم شود .  امدن قبلی 

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
کنید.  کنید و  پدال را فشار داده و نگهدارید ، سپس  ماشین را خاموش  iii. ماشین را روشن 

که  فاصله خاصی پدال تغییر پیدا  که بوستر هوابندی شده است .  پدال را فشار داده و سی ثانیه نگه دارید و مطمئن شوید  iv. مطمئن شوید 
 نمی کند.

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
کنید . کنترل  کار را  b. نحوه 

کنید .  i. خودرو را خاموش 
که خاصی آن تغییر نمی یابد. ii. پدال را چندین بار  فشار دهید و مطمئن شوید 

که   کنید. مطمئن شوید  iii. پدال را فشار داده و نگهدارید ، سپس ماشین را روشن 
بعد از روشن شدن خودرو، پدال به آرامی پایین می رود. 

کنید.  گر این شیر عادی بود مجموعه بوستر خا را تعویض  کنید. ا کنترل  کار نکرد،  شیر یک طرفه را  گر پدال  درست  ا
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Brake Pedal Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake pedal free play.
a. Stop engine. Depress brake pedal several times until no vacuum is left in vacuum booster, then release 

brake pedal.
b. Depress brake pedal until resistance is felt.
c. As shown in illustration, check brake pedal free play 

by measuring distance between pedal position in 
previous step and pedal position after released.
Standard brake pedal free play: 1 - 9 mm

2. Adjust the brake pedal free play.
a. As shown in illustration, loosen vacuum booster 

pushrod locking nut (arrow) and rotate vacuum 
booster pushrod counterclockwise or clockwise to 
adjust brake pedal free play to specified value.

Removal

1. Remove the brake light switch assembly.
a. Disconnect the brake light switch assembly wire 

harness connector (arrow).

RM1A260170

Pedal Free Play

RM1A260180

RM1A260200

کنید .  کنترل  1. حرکت ازادانه پدال ترمز را 
کــه در بوســتر  کنیــد تــا وقتــی  کنیــد . چنــد بــار بــا پــدال ترمــز بــازی  a. ماشــین را خامــوش 

کنیــد .  هیــچ خائــی باقــی نمانــد و ســپس پــدال ترمــز را ازاد 
کنید .  که   زیر پا احساس مقاومت  b. پدال ترمز را فشار دهید تا وقتی 

کــه در شــکل دیــده مــی شــود،  حرکــت ازاد پــدال ترمــز  را بــا ســنجش  c. همــان طــور 
ــه  کنتــرل نماییــد . فاصل ــه قبــل و  بعــد از ازادی ،  ــدال در  مرحل ــه بیــن وضعیــت پ فاصل

لقــی ازادانــه و اســتاندارد پــدال ۹-۱ میلــی متــر اســت .

 بازدید و بررسی روی خودرو 

کنید .  2.  لقی یا حرکت ازادانه ترمز را  تنظیم 
کــه در شــکل دیــده مــی شــود ، مهــره قفلــی میــل رابــط بوســتر )فلــش( را  a.  همانگونــه 
کنیــد و  میــل رابــط را در جهــت عکــس عقربــه هــا یــا در جهــت ان بگردانیــد تــا  لقــی  شــل 

پــدال در مقــدار تعییــن شــده ، تثبیــت شــود . 

کردن  باز 
کنید .  1.مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را باز 

کنید ) فلش(. کانکتور دسته سیم مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را قطع    .A
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d. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

e. Remove vacuum booster with brake master cylinder assembly from engine compartment.

Inspection

1. Check the check valve.
a. Remove check valve from vacuum hose assembly.
b. Check that there is airflow (A) from vacuum booster to 

engine, and no airflow (B) from engine to vacuum 
booster.

If result is not as specified, replace vacuum hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260150

BA

RM1A260160

CAUTION

Make sure to tighten coupling plugs and nuts to specified torques during installation.
Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–22

26

d. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

e. Remove vacuum booster with brake master cylinder assembly from engine compartment.

Inspection

1. Check the check valve.
a. Remove check valve from vacuum hose assembly.
b. Check that there is airflow (A) from vacuum booster to 

engine, and no airflow (B) from engine to vacuum 
booster.

If result is not as specified, replace vacuum hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260150

BA

RM1A260160

CAUTION

Make sure to tighten coupling plugs and nuts to specified torques during installation.
Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

d. 4 مهره اتصال )فلش( بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز  را بازکنید

کنید .  ج  e. مجموعه بوستر  و سیلندر اصلی ترمز را از محفظه موتور خار

بازدید و بررسی 
کنید .  کنترل  1. شیر یک طرفه را 

کنید .  a. شیر یک طرفه را از مجموعه شیلنگ خاء باز 
 )B(  از بوستر به موتور وجود دارد ولی جریان هوا  )A( که جریان هوا b.  مطمئن شوید 

از موتور به بوستر وجود نداشته باشد. 

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کنید .  گونه نبود  مجموعه شیلنگ خا را تعویض  گر  این  ا
بستن 

کردن است .  نحوه بستن عکس باز 

کنید . 	  گشتاور توصیه شده اطمینان حاصل  از بستن پیچ و مهره ها براساس 

گیری و تصحیح سطح روغن ترمز را انجام دهید . 	  کار هوا بعد از تکمیل  بستن، 

  توجه
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Brake Pedal Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the brake pedal free play.
a. Stop engine. Depress brake pedal several times until no vacuum is left in vacuum booster, then release 

brake pedal.
b. Depress brake pedal until resistance is felt.
c. As shown in illustration, check brake pedal free play 

by measuring distance between pedal position in 
previous step and pedal position after released.
Standard brake pedal free play: 1 - 9 mm

2. Adjust the brake pedal free play.
a. As shown in illustration, loosen vacuum booster 

pushrod locking nut (arrow) and rotate vacuum 
booster pushrod counterclockwise or clockwise to 
adjust brake pedal free play to specified value.

Removal

1. Remove the brake light switch assembly.
a. Disconnect the brake light switch assembly wire 

harness connector (arrow).

RM1A260170

Pedal Free Play

RM1A260180

RM1A260200

کنید .  کنترل  1. حرکت ازادانه پدال ترمز را 
کــه در بوســتر  کنیــد تــا وقتــی  کنیــد . چنــد بــار بــا پــدال ترمــز بــازی  a. ماشــین را خامــوش 

کنیــد .  هیــچ خائــی باقــی نمانــد و ســپس پــدال ترمــز را ازاد 
کنید .  که   زیر پا احساس مقاومت  b. پدال ترمز را فشار دهید تا وقتی 

کــه در شــکل دیــده مــی شــود،  حرکــت ازاد پــدال ترمــز  را بــا ســنجش  c. همــان طــور 
ــه  کنتــرل نماییــد . فاصل ــه قبــل و  بعــد از ازادی ،  ــدال در  مرحل ــه بیــن وضعیــت پ فاصل

لقــی ازادانــه و اســتاندارد پــدال ۹-۱ میلــی متــر اســت .

 بازدید و بررسی روی خودرو 

کنید .  2.  لقی یا حرکت ازادانه ترمز را  تنظیم 
کــه در شــکل دیــده مــی شــود ، مهــره قفلــی میــل رابــط بوســتر )فلــش( را  a.  همانگونــه 
کنیــد و  میــل رابــط را در جهــت عکــس عقربــه هــا یــا در جهــت ان بگردانیــد تــا  لقــی  شــل 

پــدال در مقــدار تعییــن شــده ، تثبیــت شــود . 

کردن  باز 
کنید .  1.مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را باز 

کنید ) فلش(. کانکتور دسته سیم مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را قطع    .A
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d. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

e. Remove vacuum booster with brake master cylinder assembly from engine compartment.

Inspection

1. Check the check valve.
a. Remove check valve from vacuum hose assembly.
b. Check that there is airflow (A) from vacuum booster to 

engine, and no airflow (B) from engine to vacuum 
booster.

If result is not as specified, replace vacuum hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260150

BA

RM1A260160

CAUTION

Make sure to tighten coupling plugs and nuts to specified torques during installation.
Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–22

26

d. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

e. Remove vacuum booster with brake master cylinder assembly from engine compartment.

Inspection

1. Check the check valve.
a. Remove check valve from vacuum hose assembly.
b. Check that there is airflow (A) from vacuum booster to 

engine, and no airflow (B) from engine to vacuum 
booster.

If result is not as specified, replace vacuum hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260150

BA

RM1A260160

CAUTION

Make sure to tighten coupling plugs and nuts to specified torques during installation.
Perform bleeding procedures for brake system and add brake fluid to a proper level after completing 
installation.

d. 4 مهره اتصال )فلش( بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز  را بازکنید

کنید .  ج  e. مجموعه بوستر  و سیلندر اصلی ترمز را از محفظه موتور خار

بازدید و بررسی 
کنید .  کنترل  1. شیر یک طرفه را 

کنید .  a. شیر یک طرفه را از مجموعه شیلنگ خاء باز 
 )B(  از بوستر به موتور وجود دارد ولی جریان هوا  )A( که جریان هوا b.  مطمئن شوید 

از موتور به بوستر وجود نداشته باشد. 

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کنید .  گونه نبود  مجموعه شیلنگ خا را تعویض  گر  این  ا
بستن 

کردن است .  نحوه بستن عکس باز 

کنید . 	  گشتاور توصیه شده اطمینان حاصل  از بستن پیچ و مهره ها براساس 

گیری و تصحیح سطح روغن ترمز را انجام دهید . 	  کار هوا بعد از تکمیل  بستن، 

  توجه
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Inspection

1. Check the brake light switch assembly.
Using ohm band of digital multimeter, check for continuity 
between brake light switch assembly terminals according 
to table below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace brake light switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

3

RM1A260230

-+

24Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 3

Brake pedal 
depressed (switch 

pin released)
Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 4

Brake pedal 
depressed (switch 

pin released)
No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3

Brake pedal 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

Terminal 2 - 
Terminal 4

Brake pedal 
released (switch 

pin pushed)
Continuity

CAUTION

Make sure to tighten coupling nuts to specified torque during installation.
Check that brake light operates properly after installation.

بازدید و بررسی
کنید .  کنترل  1.  مجموعه  سوئیچ چراغ ترمز را  

کمک مولتی متر دیجیتالی،  وجود ارتباط و عدم قطعی  بین ترمینال های  سوئیچ   به 
کنید.  کنترل  چراغ ترمز  را براساس  شرایط نشان داده شده در جدول زیر 

شرایط استاندارد

 وضعیت  استانداردوضعیت اتصال مولتی متر

 پدال ترمز فشار دادهترمینال ۱- ترمینال ۳
کلید  شده است ) زبانه 

ازاد است(

اتصال برقرار است

 پدال ترمز فشار دادهترمینال ۲- ترمینال ۴
کلید  شده است ) زبانه 

ازاد است(

 اتصال برقرار نیست

 پدال ترمز ازاد است )ترمینال ۱- ترمینال ۳
کلید فشار داده  زبانه 

شده است(

 اتصال برقرار نیست

 پدال ترمز ازاد است )ترمینال ۲- ترمینال ۴
کلید فشار داده  زبانه 

شده است(

 اتصال برقرار است

کنید .  گر نتیجه  طبق این جدول نبود ،  مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را تعویض  ا
 بستن 

کردن است .  روند بستن عکس باز 

گشتاورها  سفت شده اند . 	  که مهره های اتصال به اندازه  مطمئن شوید 

 بعد از نصب از عملکرد صحیح چراغ ترمز مطمئن شوید .	 

  توجه
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b. Remove brake light switch assembly by rotating it 90° 
clockwise or counterclockwise.

2. Remove the brake pedal assembly.
a. Using needle-nose pliers, remove locking pin (arrow) 

and pushrod pin (1) from vacuum booster pushrod 
and detach brake pedal assembly.

b. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

c. Remove coupling nut (arrow) between brake pedal 
assembly and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

d. Remove brake pedal assembly from inside of vehicle.

RM1A260210

1

RM1A260140

RM1A260150

RM1A260220

B. با چرخاندن نود درجه ای  سوئیچ چراغ ترمز در جهت عقربه ها و یا عکس جهت 
کنید .  ج  ان ،  این سوئیچ را خار

2. مجموعه پدال ترمز را بازکنید.
a.  با استفاده از یک دم باریک  پین قفلی  )فلش( و پین  میل رابط )1( را از  میل 

کنید و  پدال ترمز را دراورید . رابط بوستر باز 

b. 4 مهره اتصال )فلش( بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز  را بازکنید.

کنید  c. مهره اتصال )فلش( بین پدال و بدنه را باز 

کنید . d.  مجموعه پدال ترمز  را باز 

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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Inspection

1. Check the brake light switch assembly.
Using ohm band of digital multimeter, check for continuity 
between brake light switch assembly terminals according 
to table below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace brake light switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

3

RM1A260230

-+

24Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 3

Brake pedal 
depressed (switch 

pin released)
Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 4

Brake pedal 
depressed (switch 

pin released)
No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3

Brake pedal 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

Terminal 2 - 
Terminal 4

Brake pedal 
released (switch 

pin pushed)
Continuity

CAUTION

Make sure to tighten coupling nuts to specified torque during installation.
Check that brake light operates properly after installation.

بازدید و بررسی
کنید .  کنترل  1.  مجموعه  سوئیچ چراغ ترمز را  

کمک مولتی متر دیجیتالی،  وجود ارتباط و عدم قطعی  بین ترمینال های  سوئیچ   به 
کنید.  کنترل  چراغ ترمز  را براساس  شرایط نشان داده شده در جدول زیر 

شرایط استاندارد

 وضعیت  استانداردوضعیت اتصال مولتی متر

 پدال ترمز فشار دادهترمینال ۱- ترمینال ۳
کلید  شده است ) زبانه 

ازاد است(

اتصال برقرار است

 پدال ترمز فشار دادهترمینال ۲- ترمینال ۴
کلید  شده است ) زبانه 

ازاد است(

 اتصال برقرار نیست

 پدال ترمز ازاد است )ترمینال ۱- ترمینال ۳
کلید فشار داده  زبانه 

شده است(

 اتصال برقرار نیست

 پدال ترمز ازاد است )ترمینال ۲- ترمینال ۴
کلید فشار داده  زبانه 

شده است(

 اتصال برقرار است

کنید .  گر نتیجه  طبق این جدول نبود ،  مجموعه سوئیچ چراغ ترمز را تعویض  ا
 بستن 

کردن است .  روند بستن عکس باز 

گشتاورها  سفت شده اند . 	  که مهره های اتصال به اندازه  مطمئن شوید 

 بعد از نصب از عملکرد صحیح چراغ ترمز مطمئن شوید .	 

  توجه
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26–24

26

b. Remove brake light switch assembly by rotating it 90° 
clockwise or counterclockwise.

2. Remove the brake pedal assembly.
a. Using needle-nose pliers, remove locking pin (arrow) 

and pushrod pin (1) from vacuum booster pushrod 
and detach brake pedal assembly.

b. Remove 4 coupling nuts (arrow) between vacuum 
booster assembly and brake pedal assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

c. Remove coupling nut (arrow) between brake pedal 
assembly and body.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

d. Remove brake pedal assembly from inside of vehicle.

RM1A260210

1

RM1A260140

RM1A260150

RM1A260220

B. با چرخاندن نود درجه ای  سوئیچ چراغ ترمز در جهت عقربه ها و یا عکس جهت 
کنید .  ج  ان ،  این سوئیچ را خار

2. مجموعه پدال ترمز را بازکنید.
a.  با استفاده از یک دم باریک  پین قفلی  )فلش( و پین  میل رابط )1( را از  میل 

کنید و  پدال ترمز را دراورید . رابط بوستر باز 

b. 4 مهره اتصال )فلش( بین مجموعه بوستر و مجموعه پدال ترمز  را بازکنید.

کنید  c. مهره اتصال )فلش( بین پدال و بدنه را باز 

کنید . d.  مجموعه پدال ترمز  را باز 

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)23±3.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the front wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark 
the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for front brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the front left wheel (See page 24-9).
3. Remove the front left brake caliper assembly.

a. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly (tightening torque: 18 ± 2 N·m). 
Remove 2 coupling bolts (1) between front left brake 
caliper assembly and front left steering knuckle 
(tightening torque: 100 ± 10 N·m).

RM1A260250

2

1

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260260
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26 - BRAKE

26–27

26

On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the front wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark 
the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for front brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the front left wheel (See page 24-9).
3. Remove the front left brake caliper assembly.

a. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly (tightening torque: 18 ± 2 N·m). 
Remove 2 coupling bolts (1) between front left brake 
caliper assembly and front left steering knuckle 
(tightening torque: 100 ± 10 N·m).

RM1A260250

2

1

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260260

بازدید و بررسی روی خودرو 
کنید.  کنترل  1.  تاب دیسک ترمز را 

کنید. خ جلو را باز  A. چر
گیر   کنید.  میله ساعت اندازه  گیر )1(  را در موقعیت صحیح  نصب  B.  ساعت اندازه 

باید در فاصله 10 میلی متری از  لبه بیرونی  دیسک ترمز باشد . 
کنید. باالترین و پایین  کنترل  C. به ارامی دیسک ترمز )۲( را بگردانید و تاب ان را 

گیری شده را ثبت نمایید .  ترین نقاط را عامت بزنید و  این مقادیر اندازه 

کنیــد. باالتریــن و پاییــن  کنتــرل  D.  تــاب دیســک ســمت مقابــل را نیــز بــه همیــن شــیوه 
گیــری شــده را ثبــت نماییــد .  کــرده و ایــن مقادیــر انــدازه  گــذاری  تریــن نقــاط را عامــت 

E.  مقدار تاب ثبت شده را با مقدار محدوده تعیین شده مقایسه نمایید . 
کنید.  کثر مقدار است، دیسک ترمز را تعویض  گر خاصی بیشتر از حدا F. ا

کردن  باز 
نکته :

کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک شیوه استفاده 
  روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. 1. روغن ترمز را  خالی 

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز   ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. خ سمت چپ جلو را  باز  2.  چر
کالیپر  ترمز سمت چپ جلو را بازکنید . 3.  مجموعه 

کالیپر  ترمز سمت چپ جلو و  مجموعه شیلنگ   A.  پیچ اتصال )فلش( بین مجموعه 
کنید. ترمز سمت چپ جلو را باز 

کالیپر ترمز سمت چپ جلو  و سگدست  سمت چپ  دو پیچ اتصال )1( بین مجموعه 
کنید. جلو  را باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)100±10N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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25-سیستم ترمز خودرو

مجموعه ترمز دیسکی جلو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–26

26

Front Disc Brake Assembly

1 - Brake Caliper Guide Bolt 2 - Front Disc Brake Cylinder

3 - Front Disc Brake Piston Seal Ring 4 - Front Disc Brake Piston

5 - Brake Caliper Guide Bolt Guide Pin 6 - Brake Caliper Guide Pin Rubber Dust Boot

7 - Front Disc Brake Caliper Fixing Bracket 8 - Upper Support Shim

9 - Inner Brake Lining 10 - Outer Brake Lining

11 - Lower Support Shim 12 - Front Disc Brake Piston Dust Boot

13 - Bleeder Plug 14 - Bleeder Plug Cap

RM1A260240

9

8

3
4

5 6 7

1 2

10

11

12

13

14

کالیپر ترمز  ۲. سیلندر ترمز دیسکی جلو ۱. پیچ راهنمای 

 ۴. پیستون ترمز دیسکی جلو ۳. رینگ آببندی پیستون ترمز دیسکی جلو 

کالیپر ترمز  کالیپر ترمز ۵. پین راهنمای  گردگیر الستیکی پین راهنمای    .۶

کالیپر  ترمز دیسکی جلو  ۸. فنر باالیی لنت ترمز۷. پایه 

۱۰.  لنت ترمز بیرونی ۹. لنت ترمز داخلی 

گردگیر پیستون ترمز دیسکی جلو۱۱.فنر پایینی لنت ترمز  .۱۲ 

گیری گیری۱۳.  پیچ هوا  ۱۴.  درپوش پیچ هوا
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On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the front wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark 
the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for front brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the front left wheel (See page 24-9).
3. Remove the front left brake caliper assembly.

a. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly (tightening torque: 18 ± 2 N·m). 
Remove 2 coupling bolts (1) between front left brake 
caliper assembly and front left steering knuckle 
(tightening torque: 100 ± 10 N·m).

RM1A260250

2

1

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260260
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26 - BRAKE

26–27

26

On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the front wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark 
the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for front brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the front left wheel (See page 24-9).
3. Remove the front left brake caliper assembly.

a. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly (tightening torque: 18 ± 2 N·m). 
Remove 2 coupling bolts (1) between front left brake 
caliper assembly and front left steering knuckle 
(tightening torque: 100 ± 10 N·m).

RM1A260250

2

1

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260260

بازدید و بررسی روی خودرو 
کنید.  کنترل  1.  تاب دیسک ترمز را 

کنید. خ جلو را باز  A. چر
گیر   کنید.  میله ساعت اندازه  گیر )1(  را در موقعیت صحیح  نصب  B.  ساعت اندازه 

باید در فاصله 10 میلی متری از  لبه بیرونی  دیسک ترمز باشد . 
کنید. باالترین و پایین  کنترل  C. به ارامی دیسک ترمز )۲( را بگردانید و تاب ان را 

گیری شده را ثبت نمایید .  ترین نقاط را عامت بزنید و  این مقادیر اندازه 

کنیــد. باالتریــن و پاییــن  کنتــرل  D.  تــاب دیســک ســمت مقابــل را نیــز بــه همیــن شــیوه 
گیــری شــده را ثبــت نماییــد .  کــرده و ایــن مقادیــر انــدازه  گــذاری  تریــن نقــاط را عامــت 

E.  مقدار تاب ثبت شده را با مقدار محدوده تعیین شده مقایسه نمایید . 
کنید.  کثر مقدار است، دیسک ترمز را تعویض  گر خاصی بیشتر از حدا F. ا

کردن  باز 
نکته :

کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک شیوه استفاده 
  روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. 1. روغن ترمز را  خالی 

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز   ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. خ سمت چپ جلو را  باز  2.  چر
کالیپر  ترمز سمت چپ جلو را بازکنید . 3.  مجموعه 

کالیپر  ترمز سمت چپ جلو و  مجموعه شیلنگ   A.  پیچ اتصال )فلش( بین مجموعه 
کنید. ترمز سمت چپ جلو را باز 

کالیپر ترمز سمت چپ جلو  و سگدست  سمت چپ  دو پیچ اتصال )1( بین مجموعه 
کنید. جلو  را باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)100±10N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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Front Disc Brake Assembly

1 - Brake Caliper Guide Bolt 2 - Front Disc Brake Cylinder

3 - Front Disc Brake Piston Seal Ring 4 - Front Disc Brake Piston

5 - Brake Caliper Guide Bolt Guide Pin 6 - Brake Caliper Guide Pin Rubber Dust Boot

7 - Front Disc Brake Caliper Fixing Bracket 8 - Upper Support Shim

9 - Inner Brake Lining 10 - Outer Brake Lining

11 - Lower Support Shim 12 - Front Disc Brake Piston Dust Boot

13 - Bleeder Plug 14 - Bleeder Plug Cap

RM1A260240

9

8

3
4

5 6 7

1 2

10

11

12

13

14

کالیپر ترمز  ۲. سیلندر ترمز دیسکی جلو ۱. پیچ راهنمای 

 ۴. پیستون ترمز دیسکی جلو ۳. رینگ آببندی پیستون ترمز دیسکی جلو 

کالیپر ترمز  کالیپر ترمز ۵. پین راهنمای  گردگیر الستیکی پین راهنمای    .۶

کالیپر  ترمز دیسکی جلو  ۸. فنر باالیی لنت ترمز۷. پایه 

۱۰.  لنت ترمز بیرونی ۹. لنت ترمز داخلی 

گردگیر پیستون ترمز دیسکی جلو۱۱.فنر پایینی لنت ترمز  .۱۲ 

گیری گیری۱۳.  پیچ هوا  ۱۴.  درپوش پیچ هوا
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2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3. Remove the front brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the front brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

RM1A260300

RM1A260310

RM1A260320

RM1A260330

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–29

26

2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3. Remove the front brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the front brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

RM1A260300

RM1A260310

RM1A260320

RM1A260330

کنید .  2. مجموعه  سیلندر ترمز را باز 
کنید  کالیپر ترمز و مجموعه سیلندر ترمز را باز  A.  دو پیچ راهنمای )فلش( بین  پایه 

 .

کنید .  کالیپر را باز  B. مجموعه سیلندر ترمز و پایه 
گردگیر( . کنید) همراه با  کالیپر ترمز  جلو را باز  3. پین راهنمای  پیچ راهنمای  

کنید .  کالیپر باز  گردگیر ) فلش( را از روی  پایه  کالیپر ترمز و  A. دو پین راهنمای پیچ 

کنید . 4. لنت ترمز جلو را باز 
کنید .  کالیپر ترمز باز  A.  لنت ترمز داخلی و بیرونی ) فلش( را از روی پایه 

کنید .  5.فنر لنت را باز 
کنید.  کالیپر ترمز باز  2فنر لنت  ترمز )فلش( را از روی پایه   .A
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b. Remove the front left brake caliper assembly.
4. Remove the front left brake disc.

a. Remove locating screw (arrow) from front left brake 
disc and remove front left brake disc.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

Disassembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 

from brake caliper assembly.

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

RM1A260280

WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.

RM1A260290
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26 - BRAKE

26–28

26

b. Remove the front left brake caliper assembly.
4. Remove the front left brake disc.

a. Remove locating screw (arrow) from front left brake 
disc and remove front left brake disc.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

Disassembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 

from brake caliper assembly.

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

RM1A260280

WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.

RM1A260290

کردن شیلنگ ترمز، روغن ترمز روی لباس ها و یا پوست شما نریزد  زیرا روغن ترمز سیالی خورنده است . 	  که هنگام باز  مواظب باشید 

  توجه

کنید .  کالیپر ترمز چپ جلو را باز  B.  مجموعه 
کنید .  4. دیسک ترمز سمت چپ جلو را باز 

کنید و  دیسک ترمز سمت  a. پیچ اتصال )فلش(  دیسک ترمز سمت چپ جلو را باز 
چپ جلو را بازکنید . 

گیری(. کنید ) همراه با درپوش پیچ هوا گیری را  باز  1. پیچ هوا
کنید. کالیپر ترمز باز  گیری ) فلش( را از روی مجموعه  A.  پیچ و درپوش هوا

کردن : دمونتاژ 
نکته :
کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر برای سمت چپ است .	 

)4.5±0.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کالیپر از فشار باال استفاده نکنید زیرا می تواند سبب  ایجاد جراحت شود . 	  کردن پیستون از   هنگام باز 

کالیپر ترمز و یا 	  که پیستون با هوای تحت فشار باز شود ، در ان صورت  نباید پیستون رو به شما باشد و یا  نباید دست شما دور   گر الزم است   ا

گرفته باشد. پیستون قرار 

هشدار
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2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3. Remove the front brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the front brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

RM1A260300

RM1A260310

RM1A260320

RM1A260330
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2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3. Remove the front brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the front brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.
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کنید .  2. مجموعه  سیلندر ترمز را باز 
کنید  کالیپر ترمز و مجموعه سیلندر ترمز را باز  A.  دو پیچ راهنمای )فلش( بین  پایه 

 .

کنید .  کالیپر را باز  B. مجموعه سیلندر ترمز و پایه 
گردگیر( . کنید) همراه با  کالیپر ترمز  جلو را باز  3. پین راهنمای  پیچ راهنمای  

کنید .  کالیپر باز  گردگیر ) فلش( را از روی  پایه  کالیپر ترمز و  A. دو پین راهنمای پیچ 

کنید . 4. لنت ترمز جلو را باز 
کنید .  کالیپر ترمز باز  A.  لنت ترمز داخلی و بیرونی ) فلش( را از روی پایه 

کنید .  5.فنر لنت را باز 
کنید.  کالیپر ترمز باز  2فنر لنت  ترمز )فلش( را از روی پایه   .A
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b. Remove the front left brake caliper assembly.
4. Remove the front left brake disc.

a. Remove locating screw (arrow) from front left brake 
disc and remove front left brake disc.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

Disassembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 

from brake caliper assembly.

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

RM1A260280

WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.
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b. Remove the front left brake caliper assembly.
4. Remove the front left brake disc.
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(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)
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a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 
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DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.
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WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.
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کردن شیلنگ ترمز، روغن ترمز روی لباس ها و یا پوست شما نریزد  زیرا روغن ترمز سیالی خورنده است . 	  که هنگام باز  مواظب باشید 

  توجه

کنید .  کالیپر ترمز چپ جلو را باز  B.  مجموعه 
کنید .  4. دیسک ترمز سمت چپ جلو را باز 

کنید و  دیسک ترمز سمت  a. پیچ اتصال )فلش(  دیسک ترمز سمت چپ جلو را باز 
چپ جلو را بازکنید . 

گیری(. کنید ) همراه با درپوش پیچ هوا گیری را  باز  1. پیچ هوا
کنید. کالیپر ترمز باز  گیری ) فلش( را از روی مجموعه  A.  پیچ و درپوش هوا

کردن : دمونتاژ 
نکته :
کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر برای سمت چپ است .	 

)4.5±0.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کالیپر از فشار باال استفاده نکنید زیرا می تواند سبب  ایجاد جراحت شود . 	  کردن پیستون از   هنگام باز 

کالیپر ترمز و یا 	  که پیستون با هوای تحت فشار باز شود ، در ان صورت  نباید پیستون رو به شما باشد و یا  نباید دست شما دور   گر الزم است   ا

گرفته باشد. پیستون قرار 

هشدار
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Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.
b. Excessive wear of brake disc may cause poor contact between brake lining and surface of brake disc. If 

protrusion on brake disc is not removed before installing new brake lining, it will cause abnormal wear 
of brake disc.

c. It is normal that surface of brake disc is worn when replacing brake lining. If cracks or burned spots 
exist, brake disc must be replaced.

5. Check the brake disc thickness.

RM1A260370

بازدید و بررسی  
کنید. کنترل  1.  سیلندر و پیستون ترمز را 

گر خراش یا خوردگی وجود داشت  در ان صورت باید ان را با سنباده ریز برطرف  کنید.  ا کنترل  a. وجود خراش و یا خوردگی در پیستون و جداره ان را 
نمایید . 

کنید . هرگز پیستون را با پولیش و یا سنباده تمیز نکنید زیرا به سطح ان اسیب میزند .   کهنه تمیز  b. الودگی روی پیستون را با برس سیمی نرم و یک 
کالیپر   کل مجموعه  گیر میکند و یا  داخل سیلندر ان خورده و یا سائیده شده است ،   گر پیستون  کنید. ا گرسطح پیستون اسیب دیده است ان را تعویض  ا

کنید.  کنید.با استفاده از پارچه پولیش  خراش های ریز داخل  سیلندر را صاف  ترمز را  تعویض 
کنید. کنترل  کالیپر ترمز را  کالیپر ترمز و مجموعه پین  راهنمای   2.  پایه 

گونه  تغییر شکل، ترک ، زنگ زدگی و مواد خارجی  کنید. وجود هر  کننده ترمز، نظافت  کالیپر ترمز و فنر های لنت را با  مایع تمیز  a. سطوح تماس  پایه 
که زدودن انها دشوار است .  کنید  کنترل  روی این سطوح را 

کنید.  کنترل  کالیپر را  گردگیر الستیکی پین راهنمای  b. تغییر شکل، ترک ، سایش  یا وجود مواد خارجی چسبان روی  
کردن در هنگام  گیر  کنید . پین راهنما  باید به صورت یکنواخت  و بدون  کالیپر نصب  گردگیر الستیکی ان را  روی پایه   کالیپر ترمز  و   c. پین راهنمای  

کنید.  کند ؛ در غیر این صورت باید ان را تعویض  فشار دست حرکت 
کشسانی فنر لنت این اتفاق بیافتد. در  ج نمی شود  چون ممکن است به علت ضعیف شدن  قدرت  که راحت خار d. بعد از نصب  لنت ترمز ، مطمئن شوید 

کنید .  صورت لزوم ان را تعویض 
کنید.  کنترل  3. لنت ترمز را 

گر شرایط لنت  با بررسی چشمی به صورت  کنید . ا کنید و نیز از سائیده نبودن ان اطمینان حاصل  کنترل  a.  تخت بودن لنت ترمز را به صورت چشمی 
کاما مطمئن شوید .  کنترل نمایید تا  کامل قابل تعیین نبود در ان صورت باید به صورت فیزیکی ان را 

کارایی ترمز بهتر  کنید تا  کنترل نشده را نیز  تعویض  c. موقع تعویض  لنتهای سائیده ) داخلی و بیرونی( باید لنتهای  سمت مخالف خودرو و نیز لنت های 
گر لزومی به تعویض لنت نیست، باید مجددا و با دقت انها را سرجای اول نصب نمود .  باشد . ا

کنید .  کنترل  4. دیسک ترمز را 
گردد.  گر  خراش و تغییر شکل شدید باشد باید دیسک تعویض  a.  حداقل خراش و یا سایش روی  سطح دیسک قابل قبول است . ا

گر  روی سطح دیسک برامدگی موجود باشد و قبل از نصب لنت جدید   کند. ا کم  b. سایش شدید دیسک ترمز می تواند  تماس بین لنت و سطح دیسک را 
گردد.  برداشته نشود، این امر سبب سایش غیر معمولی  دیسک ترمز می 

گر ترک ها و یا نقاط سوخته  وجود داشته باشند،  دیسک ترمز باید تعویض  c. معموال موقع تعویض لنت ترمز، سائیدگی در سطح دیسک دیده می شود . ا
شود . 

کنید.  کنترل  5. ضخامت دیسک ترمز را 

که حداقل ضخامت  لنت ترمز 2  حداقل ضخامت  لنت را اندازه بگیرید. وقتی   .b
کمتر است، باید عوض شود .  میلیمتر یا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1062

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–30

26

6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

RM1A260360
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6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.
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6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

RM1A260360

گردگیر سیلندر ترمز را بازکنید .  .6
گردگیر )  که سران لفاف بندی شده است ،   گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  فلش( را با احتیاط خار

که به پیستون ترمز و سیلندر ان اسیب نزنید.	  کنید  دقت 

که روغن ترمز به اطراف نپاشد .	  مواظب باشید 

هرگز پیستون را با دست نگیرید. احتمال اسیب دیدگی زیاد است . 	 

کردن  پیستون ترمز را انجام ندهید همواره این عملیات باید توسط یک متخصص انجام شود.	  کار باز و بسته   هرگز خودتان 

  توجه

  توجه

کنید. 7. پیستون  ترمز دیسکی  جلو را باز 
A.  تخته ای  )1( را بین  پیستون و سیلندر ترمز جلو قرار دهید . 

کنید .  B.  با استفاده از  هوای فشرده )2( به دقت پیستون را از سیلندر ترمز جلو باز 

کنید و بعد از ان با یک   C. سوراخ درون پیستون را با الکل یا محلول مناسب تمیز 
کنید .  کهنه خشک 

کنید . 8. رینگ آببندی پیستون  ترمز  جلو را باز 
که سر ان لفاف بندی شده است ،  رینگ  گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  پیستون ترمز جلو ) فلش( را با احتیاط  از شیار رینگ پشت سیلندر ترمز خار
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Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.
b. Excessive wear of brake disc may cause poor contact between brake lining and surface of brake disc. If 

protrusion on brake disc is not removed before installing new brake lining, it will cause abnormal wear 
of brake disc.

c. It is normal that surface of brake disc is worn when replacing brake lining. If cracks or burned spots 
exist, brake disc must be replaced.

5. Check the brake disc thickness.

RM1A260370

بازدید و بررسی  
کنید. کنترل  1.  سیلندر و پیستون ترمز را 

گر خراش یا خوردگی وجود داشت  در ان صورت باید ان را با سنباده ریز برطرف  کنید.  ا کنترل  a. وجود خراش و یا خوردگی در پیستون و جداره ان را 
نمایید . 

کنید . هرگز پیستون را با پولیش و یا سنباده تمیز نکنید زیرا به سطح ان اسیب میزند .   کهنه تمیز  b. الودگی روی پیستون را با برس سیمی نرم و یک 
کالیپر   کل مجموعه  گیر میکند و یا  داخل سیلندر ان خورده و یا سائیده شده است ،   گر پیستون  کنید. ا گرسطح پیستون اسیب دیده است ان را تعویض  ا

کنید.  کنید.با استفاده از پارچه پولیش  خراش های ریز داخل  سیلندر را صاف  ترمز را  تعویض 
کنید. کنترل  کالیپر ترمز را  کالیپر ترمز و مجموعه پین  راهنمای   2.  پایه 

گونه  تغییر شکل، ترک ، زنگ زدگی و مواد خارجی  کنید. وجود هر  کننده ترمز، نظافت  کالیپر ترمز و فنر های لنت را با  مایع تمیز  a. سطوح تماس  پایه 
که زدودن انها دشوار است .  کنید  کنترل  روی این سطوح را 

کنید.  کنترل  کالیپر را  گردگیر الستیکی پین راهنمای  b. تغییر شکل، ترک ، سایش  یا وجود مواد خارجی چسبان روی  
کردن در هنگام  گیر  کنید . پین راهنما  باید به صورت یکنواخت  و بدون  کالیپر نصب  گردگیر الستیکی ان را  روی پایه   کالیپر ترمز  و   c. پین راهنمای  

کنید.  کند ؛ در غیر این صورت باید ان را تعویض  فشار دست حرکت 
کشسانی فنر لنت این اتفاق بیافتد. در  ج نمی شود  چون ممکن است به علت ضعیف شدن  قدرت  که راحت خار d. بعد از نصب  لنت ترمز ، مطمئن شوید 

کنید .  صورت لزوم ان را تعویض 
کنید.  کنترل  3. لنت ترمز را 

گر شرایط لنت  با بررسی چشمی به صورت  کنید . ا کنید و نیز از سائیده نبودن ان اطمینان حاصل  کنترل  a.  تخت بودن لنت ترمز را به صورت چشمی 
کاما مطمئن شوید .  کنترل نمایید تا  کامل قابل تعیین نبود در ان صورت باید به صورت فیزیکی ان را 

کارایی ترمز بهتر  کنید تا  کنترل نشده را نیز  تعویض  c. موقع تعویض  لنتهای سائیده ) داخلی و بیرونی( باید لنتهای  سمت مخالف خودرو و نیز لنت های 
گر لزومی به تعویض لنت نیست، باید مجددا و با دقت انها را سرجای اول نصب نمود .  باشد . ا

کنید .  کنترل  4. دیسک ترمز را 
گردد.  گر  خراش و تغییر شکل شدید باشد باید دیسک تعویض  a.  حداقل خراش و یا سایش روی  سطح دیسک قابل قبول است . ا

گر  روی سطح دیسک برامدگی موجود باشد و قبل از نصب لنت جدید   کند. ا کم  b. سایش شدید دیسک ترمز می تواند  تماس بین لنت و سطح دیسک را 
گردد.  برداشته نشود، این امر سبب سایش غیر معمولی  دیسک ترمز می 

گر ترک ها و یا نقاط سوخته  وجود داشته باشند،  دیسک ترمز باید تعویض  c. معموال موقع تعویض لنت ترمز، سائیدگی در سطح دیسک دیده می شود . ا
شود . 

کنید.  کنترل  5. ضخامت دیسک ترمز را 

که حداقل ضخامت  لنت ترمز 2  حداقل ضخامت  لنت را اندازه بگیرید. وقتی   .b
کمتر است، باید عوض شود .  میلیمتر یا 
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6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

RM1A260360
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6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.
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6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot (arrow) carefully.

7. Remove the front disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between front disc brake 

piston and front disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from front disc brake cylinder through attachment 
hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution, and then wipe it with a piece of lint.
8. Remove the front disc brake piston seal ring.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, carefully pry out front disc brake piston seal ring 
(arrow) from brake cylinder rear ring groove.

RM1A260340

CAUTION

Be careful not to damage the brake piston and brake cylinder.

2

1

RM1A260350

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

RM1A260360

گردگیر سیلندر ترمز را بازکنید .  .6
گردگیر )  که سران لفاف بندی شده است ،   گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  فلش( را با احتیاط خار

که به پیستون ترمز و سیلندر ان اسیب نزنید.	  کنید  دقت 

که روغن ترمز به اطراف نپاشد .	  مواظب باشید 

هرگز پیستون را با دست نگیرید. احتمال اسیب دیدگی زیاد است . 	 

کردن  پیستون ترمز را انجام ندهید همواره این عملیات باید توسط یک متخصص انجام شود.	  کار باز و بسته   هرگز خودتان 

  توجه

  توجه

کنید. 7. پیستون  ترمز دیسکی  جلو را باز 
A.  تخته ای  )1( را بین  پیستون و سیلندر ترمز جلو قرار دهید . 

کنید .  B.  با استفاده از  هوای فشرده )2( به دقت پیستون را از سیلندر ترمز جلو باز 

کنید و بعد از ان با یک   C. سوراخ درون پیستون را با الکل یا محلول مناسب تمیز 
کنید .  کهنه خشک 

کنید . 8. رینگ آببندی پیستون  ترمز  جلو را باز 
که سر ان لفاف بندی شده است ،  رینگ  گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  پیستون ترمز جلو ) فلش( را با احتیاط  از شیار رینگ پشت سیلندر ترمز خار
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2. Install the front disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer 

circumferences, and entire periphery of outer flange 
top/bottom surface of new brake cylinder dust boot as 
shown in illustration.

b. Apply a light coat of grease to entire outer 
circumference (part contacting with brake cylinder 
dust boot and front disc brake cylinder) of front disc 
brake piston.

c. Install brake cylinder dust boot to front disc brake piston.
3. Install the brake cylinder dust boot.

a. Install front disc brake piston to front disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install front disc brake piston seal ring into rear ring groove of brake cylinder.

Grease RM1A260400

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260410

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.

Chery Automobile Co., Ltd.
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2. Install the front disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer 

circumferences, and entire periphery of outer flange 
top/bottom surface of new brake cylinder dust boot as 
shown in illustration.

b. Apply a light coat of grease to entire outer 
circumference (part contacting with brake cylinder 
dust boot and front disc brake cylinder) of front disc 
brake piston.

c. Install brake cylinder dust boot to front disc brake piston.
3. Install the brake cylinder dust boot.

a. Install front disc brake piston to front disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install front disc brake piston seal ring into rear ring groove of brake cylinder.

Grease RM1A260400

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260410

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.

کنید. 	  رینگ آب بندی پیستون ترمز دیسکی جلو را در شیار رینگ عقب سیلندر ترمز نصب 

هرگز پیستون را با فشار در سیلندر ترمز جا نزنید.	 

گردگیر را روی شیار رینگ جلو سیلندر ترمز دیسکی ببندید.	 

گردگیر اسیب نبیند.	  که  مواظب باشید 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید .  پیستون ترمز  جلو را نصب 
کل   گریس را روی سطوح داخلی و بیرونی  و  a. مطابق شکل زیر یک الیه نازک از 

گردگیر سیلندر ترمز جدید بمالید . سطوح تحتانی و فوقانی  فلنج بیرونی 
گردگیر سیلندر  کل سطح بیرونی  ) بخش در تماس با  گریس را روی  b.یک الیه نازک 

ترمز و سیلندر ترمز جلو( پیستون ترمز دیسکی جلو بمالید .

کنید . گردگیر را روی پیستون ترمز جلو نصب   .c
کنید .  گردگیر سیلندر ترمز را نصب   .3

کنید .  A. پیستون ترمز دیسکی  جلو را روی سیلندر ترمز دیسکی جلو نصب 

کنید. B.گردگیر را روی سیلندر ترمز نصب 
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a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 
at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 25 mm
Minimum thickness: 23 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the front disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new front disc brake piston seal 
ring.

b. Install front disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260380

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260390

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 
at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 25 mm
Minimum thickness: 23 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the front disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new front disc brake piston seal 
ring.

b. Install front disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260380

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260390

کولیس، ضخامت دیسک ترمز در مرکز سطح تماس لنت  را به  a.  با استفاده از یک 
صورت  شکل زیر اندازه بگیرید .

ضخامت استاندارد : 25 میلی متر 
حداقل ضخامت : 23 میلی متر

کردن   مونتاژ 
نکته :

کنید.	   در سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش نصب زیر برای  سمت چپ است . 	 

کنید .  1. رینگ آب بندی پیستون ترمز جلو را نصب 
بنــدی  آب  رینــگ  بیرونــی  و  داخلــی  ســطوح  کل  روی  را  گریــس  نــازک  الیــه  یــک   .a

 . بمالیــد  ترمــز جلــو  پیســتون جدیــد 
کنید .  b. رینگ آب بندی پیستون ترمز دیسکی جلو را  روی سیلندر  ترمز نصب 

کنید.  کمتر از مقدار حداقل بود در ان صورت باید دیسک ترمز را تعویض  گر  ضخامت دیسک به علت سایش  b. ا

کمتر از حداقل میزان مورد نیاز شود .	  که ضخامت ان  کار سبب می شود  کاری نکنید زیرا این  هرگز سطح دیسک را ماشین 

کالیپر ترمز ، همیشه دستان خود را تمیز بشوئید . 	  موقع بستن  مجموعه 

کنید .	  کالیپر ترمز ، همیشه  از روغن ترمز تازه استفاده  موقع بستن  مجموعه 

هرگز از رینگ آب بندی پیستون قدیمی استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه
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2. Install the front disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer 

circumferences, and entire periphery of outer flange 
top/bottom surface of new brake cylinder dust boot as 
shown in illustration.

b. Apply a light coat of grease to entire outer 
circumference (part contacting with brake cylinder 
dust boot and front disc brake cylinder) of front disc 
brake piston.

c. Install brake cylinder dust boot to front disc brake piston.
3. Install the brake cylinder dust boot.

a. Install front disc brake piston to front disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install front disc brake piston seal ring into rear ring groove of brake cylinder.

Grease RM1A260400

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260410

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.
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2. Install the front disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer 

circumferences, and entire periphery of outer flange 
top/bottom surface of new brake cylinder dust boot as 
shown in illustration.

b. Apply a light coat of grease to entire outer 
circumference (part contacting with brake cylinder 
dust boot and front disc brake cylinder) of front disc 
brake piston.

c. Install brake cylinder dust boot to front disc brake piston.
3. Install the brake cylinder dust boot.

a. Install front disc brake piston to front disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install front disc brake piston seal ring into rear ring groove of brake cylinder.

Grease RM1A260400

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260410

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.

کنید. 	  رینگ آب بندی پیستون ترمز دیسکی جلو را در شیار رینگ عقب سیلندر ترمز نصب 

هرگز پیستون را با فشار در سیلندر ترمز جا نزنید.	 

گردگیر را روی شیار رینگ جلو سیلندر ترمز دیسکی ببندید.	 

گردگیر اسیب نبیند.	  که  مواظب باشید 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید .  پیستون ترمز  جلو را نصب 
کل   گریس را روی سطوح داخلی و بیرونی  و  a. مطابق شکل زیر یک الیه نازک از 

گردگیر سیلندر ترمز جدید بمالید . سطوح تحتانی و فوقانی  فلنج بیرونی 
گردگیر سیلندر  کل سطح بیرونی  ) بخش در تماس با  گریس را روی  b.یک الیه نازک 

ترمز و سیلندر ترمز جلو( پیستون ترمز دیسکی جلو بمالید .

کنید . گردگیر را روی پیستون ترمز جلو نصب   .c
کنید .  گردگیر سیلندر ترمز را نصب   .3

کنید .  A. پیستون ترمز دیسکی  جلو را روی سیلندر ترمز دیسکی جلو نصب 

کنید. B.گردگیر را روی سیلندر ترمز نصب 
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26–32
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a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 
at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 25 mm
Minimum thickness: 23 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the front disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new front disc brake piston seal 
ring.

b. Install front disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260380

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260390

Chery Automobile Co., Ltd.
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26–32

26

a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 
at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 25 mm
Minimum thickness: 23 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the front disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new front disc brake piston seal 
ring.

b. Install front disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260380

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260390

کولیس، ضخامت دیسک ترمز در مرکز سطح تماس لنت  را به  a.  با استفاده از یک 
صورت  شکل زیر اندازه بگیرید .

ضخامت استاندارد : 25 میلی متر 
حداقل ضخامت : 23 میلی متر

کردن   مونتاژ 
نکته :

کنید.	   در سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش نصب زیر برای  سمت چپ است . 	 

کنید .  1. رینگ آب بندی پیستون ترمز جلو را نصب 
بنــدی  آب  رینــگ  بیرونــی  و  داخلــی  ســطوح  کل  روی  را  گریــس  نــازک  الیــه  یــک   .a

 . بمالیــد  ترمــز جلــو  پیســتون جدیــد 
کنید .  b. رینگ آب بندی پیستون ترمز دیسکی جلو را  روی سیلندر  ترمز نصب 

کنید.  کمتر از مقدار حداقل بود در ان صورت باید دیسک ترمز را تعویض  گر  ضخامت دیسک به علت سایش  b. ا

کمتر از حداقل میزان مورد نیاز شود .	  که ضخامت ان  کار سبب می شود  کاری نکنید زیرا این  هرگز سطح دیسک را ماشین 

کالیپر ترمز ، همیشه دستان خود را تمیز بشوئید . 	  موقع بستن  مجموعه 

کنید .	  کالیپر ترمز ، همیشه  از روغن ترمز تازه استفاده  موقع بستن  مجموعه 

هرگز از رینگ آب بندی پیستون قدیمی استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه
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26

Front Brake Hose Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the front left wheel (See page 24-9).
2. Drain the brake fluid (See page 26-15).

.

3. Remove the front left brake hose assembly.
a. Detach fixing clip (arrow) and loosen coupling plug (1) 

between front left brake hose assembly and front left 
brake pipe.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260430

CAUTION

DO NOT bend or damage brake tube.
DO NOT allow any foreign matter such as dirt and dust to enter the brake tube from joint parts.
After removing brake line, perform sealing treatment to prevent foreign matter from entering.

کردن  باز 

خ ندهد . 	  کنید تا سانحه ای ر هنگام انجام تعمیرات  وسایل ایمنی را استفاده 

که  سطوح و بدنه خودرو اسیب نبینند و خراشی روی ان نیافتد .	  کردن و نصب مواظب باشید   هنگام باز 

لوله ترمز را خم نکنید یا به ان اسیب نزنید. 	 

گرد و غبار از بخش های اتصال وارد  لوله ترمز شوند.	  نگذارید مواد خارجی  و الودگی  و 

کردن لوله ترمز ، مراقبت از اب بندی را انجام دهید تا از  ورود مواد خارجی به ان جلوگیری شود .	  بعد از باز 

 در صورت ریختن روغن ترمز روی  سطح بدنه خودرو بافاصله ان را بشوئید.	 

  توجه

  توجه

  توجه

نکته :
در سمت راست و چپ خودرو از یک روش استفاده شود . 	 
روش زیر برای  سمت چپ است .	 

کنید. خ سمت چپ جلو را باز  1. چر
کنید. 2. روغن ترمز را خالی 

کنید.	  کردن ان در طبیعت اجتناب  روغن ترمز مصرف شده را در یک ظرف مخصوص بریزید و از رها 

حفاظت از محیط زیست 

3.  مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ جلو را بازکنید . 
کرده و  پیچ )1( بین  مجموعه شیلنگ سمت چپ جلو  a. بست اتصال ) فلش( را باز 

کنید .  و  لوله ترمز سمت چپ جلو را  شل 
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25-سیستم ترمز خودرو

بستن 
کردن است .  نحوه بستن عکس باز 

گریس است . 	  که سطح تماس  لنت و دیسک ترمز عاری از روغن و  مطمئن شوید 

گشتاور تعیین شده سفت شده اند . 	  که  پیچ و مهره  اتصال به اندازه  مطمئن شوید 

کالیپر ترمز نمایید . 	  کاما به عقب بکشید و وارد سوراخ  کالیپر ترمز را  قبل از نصب لنتها، پیستون 

چندیــن بــار پــدال ترمــز را فشــار دهیــد تــا لنتهــای ترمــز بــه  دیســک ترمــز  برســد و از ایمنــی  سیســتم بعــد از نصــب لنــت هــا و قبــل از حرکــت خــودرو 	 

اطمینــان حاصــل شــود . 

کنید .  هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	  لنتها را دو به دو عوض 

که لنت ترمز داخلی و بیرونی برعکس نصب نشوند . 	  مواظب باشید 

کنید .	  کنید . در صورت نیاز قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر  کنترل   بعد از نصب وجود نشتی در سیستم را 

کنید . 	  گیری   بعد از نصب سیستم ترمز را هوا

کنید و در صورت نیاز به ان روغن اضافه نمایید .	  بعد از نصب از صحت سطح روغن درون مخزن اطمینان حاصل 

  توجه
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Front Brake Hose Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the front left wheel (See page 24-9).
2. Drain the brake fluid (See page 26-15).

.

3. Remove the front left brake hose assembly.
a. Detach fixing clip (arrow) and loosen coupling plug (1) 

between front left brake hose assembly and front left 
brake pipe.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

1

RM1A260430

CAUTION

DO NOT bend or damage brake tube.
DO NOT allow any foreign matter such as dirt and dust to enter the brake tube from joint parts.
After removing brake line, perform sealing treatment to prevent foreign matter from entering.

کردن  باز 

خ ندهد . 	  کنید تا سانحه ای ر هنگام انجام تعمیرات  وسایل ایمنی را استفاده 

که  سطوح و بدنه خودرو اسیب نبینند و خراشی روی ان نیافتد .	  کردن و نصب مواظب باشید   هنگام باز 

لوله ترمز را خم نکنید یا به ان اسیب نزنید. 	 

گرد و غبار از بخش های اتصال وارد  لوله ترمز شوند.	  نگذارید مواد خارجی  و الودگی  و 

کردن لوله ترمز ، مراقبت از اب بندی را انجام دهید تا از  ورود مواد خارجی به ان جلوگیری شود .	  بعد از باز 

 در صورت ریختن روغن ترمز روی  سطح بدنه خودرو بافاصله ان را بشوئید.	 

  توجه

  توجه

  توجه

نکته :
در سمت راست و چپ خودرو از یک روش استفاده شود . 	 
روش زیر برای  سمت چپ است .	 

کنید. خ سمت چپ جلو را باز  1. چر
کنید. 2. روغن ترمز را خالی 

کنید.	  کردن ان در طبیعت اجتناب  روغن ترمز مصرف شده را در یک ظرف مخصوص بریزید و از رها 

حفاظت از محیط زیست 

3.  مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ جلو را بازکنید . 
کرده و  پیچ )1( بین  مجموعه شیلنگ سمت چپ جلو  a. بست اتصال ) فلش( را باز 

کنید .  و  لوله ترمز سمت چپ جلو را  شل 
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گشتاور تعیین شده سفت شده اند . 	  که  پیچ و مهره  اتصال به اندازه  مطمئن شوید 
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چندیــن بــار پــدال ترمــز را فشــار دهیــد تــا لنتهــای ترمــز بــه  دیســک ترمــز  برســد و از ایمنــی  سیســتم بعــد از نصــب لنــت هــا و قبــل از حرکــت خــودرو 	 
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کنید .  هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	  لنتها را دو به دو عوض 

که لنت ترمز داخلی و بیرونی برعکس نصب نشوند . 	  مواظب باشید 

کنید .	  کنید . در صورت نیاز قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر  کنترل   بعد از نصب وجود نشتی در سیستم را 

کنید . 	  گیری   بعد از نصب سیستم ترمز را هوا

کنید و در صورت نیاز به ان روغن اضافه نمایید .	  بعد از نصب از صحت سطح روغن درون مخزن اطمینان حاصل 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1069

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–37

26

Rear Disc Brake Assembly

1 - Outer Brake Lining 2 - Upper Support Shim

3 - Inner Brake Lining 4 - Lower Support Shim

5 - Rear Disc Brake Caliper Fixing Bracket 6 - Brake Caliper Guide Pin Rubber Dust Boot

7 - Rear Disc Brake Piston Dust Boot 8 - Brake Caliper Guide Bolt Guide Pin

9 - Rear Disc Brake Piston 10 - Rear Disc Brake Piston Seal Ring 

11 - Rear Disc Brake Cylinder 12 - Brake Caliper Guide Bolt

13 - Bleeder Plug 14 - Bleeder Plug Cap

RM1A260450

31

2

5

6

9
10

87

11

12

1314

4

مجموعه ترمز دیسکی عقب 

۲. فنر باالئی لنت ۱. لنت ترمز بیرونی 

۴. فنر پائینی لنت۳. لنت ترمز داخلی 

کالیپر ترمز عقب  کالیپر ترمز ۵. پایه  گردگیر الستیکی پین راهنمای   .۶

گردگیر پیستون ترمز عقب  کالیپر ترمز  عقب۷.  ۸. پین راهنمای 

۱۰. رینگ آب بندی پیستون  ترمز عقب ۹. پیستون ترمز عقب 

کالیپر ترمز ۱۱. سیلندر ترمز عقب  ۱۲. پیچ 

گیری  گیری۱۳. پیچ هوا  ۱۴. درپوش پیچ هوا
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b. Detach fixing part (arrow) of front left brake hose 
assembly from front left shock absorber assembly.

c. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

d. Remove the front left brake hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260440

RM1A260445

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

CAUTION

Make sure to tighten coupling plug to specified torque during installation.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

کمک  b. قطعه اتصال )فلش( مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ جلو را از  مجموعه  
کنید. فنر سمت چپ جلو جدا 

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

کالیپر سمت چپ جلو و مجموعه شیلنگ ترمز چپ جلو  c. پیچ )فلش( بین مجموعه 
کنید .  را باز 

کنید.  d. مجموعه لوله  ترمز سمت چپ جلو را باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کردن شیلنگ ترمز، روغن ترمز روی لباس ها و یا پوست شما نریزد  زیرا روغن ترمز سیالی خورنده است . 	  که هنگام باز  مواظب باشید 

گشتاور تعیین شده سفت شده است .	  که پیچ اتصال با  مطمئن شوید 

کنید . 	  کنید.  در صورت نیاز  قطعات  معیوب را تعویض یا تعمیر  از عدم نشتی سیستم ترمز بعد از نصب اطمینان حاصل 

گیری را انجام دهید . 	  بعد از نصب هوا

کنید .	  از صحت سطح روغن ترمز در  مخزن اطمینان حاصل 

  توجه

  توجه
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5 - Rear Disc Brake Caliper Fixing Bracket 6 - Brake Caliper Guide Pin Rubber Dust Boot

7 - Rear Disc Brake Piston Dust Boot 8 - Brake Caliper Guide Bolt Guide Pin
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11 - Rear Disc Brake Cylinder 12 - Brake Caliper Guide Bolt

13 - Bleeder Plug 14 - Bleeder Plug Cap
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۲. فنر باالئی لنت ۱. لنت ترمز بیرونی 

۴. فنر پائینی لنت۳. لنت ترمز داخلی 

کالیپر ترمز عقب  کالیپر ترمز ۵. پایه  گردگیر الستیکی پین راهنمای   .۶

گردگیر پیستون ترمز عقب  کالیپر ترمز  عقب۷.  ۸. پین راهنمای 

۱۰. رینگ آب بندی پیستون  ترمز عقب ۹. پیستون ترمز عقب 

کالیپر ترمز ۱۱. سیلندر ترمز عقب  ۱۲. پیچ 

گیری  گیری۱۳. پیچ هوا  ۱۴. درپوش پیچ هوا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1068

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–36

26

b. Detach fixing part (arrow) of front left brake hose 
assembly from front left shock absorber assembly.

c. Remove coupling plug (arrow) between front left 
brake caliper assembly and front left brake hose 
assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

d. Remove the front left brake hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260440

RM1A260445

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

CAUTION

Make sure to tighten coupling plug to specified torque during installation.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

کمک  b. قطعه اتصال )فلش( مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ جلو را از  مجموعه  
کنید. فنر سمت چپ جلو جدا 

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

کالیپر سمت چپ جلو و مجموعه شیلنگ ترمز چپ جلو  c. پیچ )فلش( بین مجموعه 
کنید .  را باز 

کنید.  d. مجموعه لوله  ترمز سمت چپ جلو را باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کردن شیلنگ ترمز، روغن ترمز روی لباس ها و یا پوست شما نریزد  زیرا روغن ترمز سیالی خورنده است . 	  که هنگام باز  مواظب باشید 

گشتاور تعیین شده سفت شده است .	  که پیچ اتصال با  مطمئن شوید 

کنید . 	  کنید.  در صورت نیاز  قطعات  معیوب را تعویض یا تعمیر  از عدم نشتی سیستم ترمز بعد از نصب اطمینان حاصل 

گیری را انجام دهید . 	  بعد از نصب هوا

کنید .	  از صحت سطح روغن ترمز در  مخزن اطمینان حاصل 

  توجه

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1071

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–39

26

b. Remove coupling bolts (arrow) between rear left 
brake caliper assembly and left brake caliper 
mounting board assembly.
(Tightening torque: 100 ± 10 N·m)

c. Remove the rear left brake caliper assembly.
4. Remove the rear left brake disc.

a. Remove locating screw (arrow) from rear left brake 
disc and remove rear left brake disc.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

Disassembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

RM1A260480

RM1A260490

WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.

کردن شیلنگ ترمز روی لباس و بدن شما اسپری نشود. 	  که روغن ترمز حین باز  روغن ترمز مایعی خورنده است بنابراین اجازه ندهید 

  توجه

)100±10N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)4.5±0.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کالیپر ترمز سمت چپ عقب   و  مجموعه  B. پیچ های  اتصال )فلش( بین مجموعه 
کنید  کالیپر سمت چپ عقب  را باز  پایه اتصال 

کنید. کالیپر ترمز سمت چپ عقب را باز  C.مجموعه 
کنید.  4. دیسک ترمز سمت چپ عقب را باز 

کنید و  دیسک ترمز سمت  A. پیچ اتصال )فلش(  دیسک ترمز سمت چپ عقب را باز 
چپ عقب را بازکنید . 

کردن : دمونتاژ 
نکته :

کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر برای سمت چپ است .	 

کالیپر از فشار باال استفاده نکنید زیرا می تواند سبب  ایجاد جراحت شود . 	  کردن پیستون از   هنگام باز 

کالیپر ترمز و یا 	  که پیستون با هوای تحت فشار باز شود ، در ان صورت  نباید پیستون رو به شما باشد و یا  نباید دست شما دور   گر الزم است  ا

گرفته باشد. پیستون قرار 

هشدار
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On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the rear wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of rear brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for rear brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
3. Remove the rear left brake caliper assembly.

a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 
rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

RM1A260460

1

2

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–38

26

On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the rear wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of rear brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for rear brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
3. Remove the rear left brake caliper assembly.

a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 
rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

RM1A260460

1

2

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470

بازدید و بررسی روی خودرو 
کنید.  کنترل  1. تاب دیسک ترمز را 

کنید. خ عقب را باز  A. چر
گیــر   کنیــد.  میلــه ســاعت انــدازه  گیــر )1(  را در موقعیــت صحیــح  نصــب  B.  ســاعت انــدازه 

بایــد در فاصلــه 10 میلــی متــری از  لبــه بیرونــی  دیســک ترمــز باشــد . 

کردن  باز 
نکته :

کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک شیوه استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. 1. روغن ترمز را  خالی 

C. به ارامی دیسک ترمز )2( را بچرخانید و تاب ان را کنترل کنید. باالترین و پایین ترین نقاط را عامت بزنید و  این مقادیر اندازه گیری شده را ثبت نمایید . 
گیــری شــده  کــرده و ایــن مقادیــر انــدازه  گــذاری  کنیــد. باالتریــن و پاییــن تریــن نقــاط را عامــت  کنتــرل  D. تــاب دیســک ســمت مقابــل را نیــز بــه همیــن شــیوه 

را ثبــت نماییــد . 
کثر مقدار خاصی برای دیسک ترمز عقب 0.25 میلی متر است . E.  مقدار تاب ثبت شده را با مقدار محدوده تعیین شده مقایسه نمایید . حدا

کنید.  کثر مقدار است، دیسک ترمز را تعویض  گر خاصی بیشتر از حدا F. ا

کنید. خ سمت چپ عقب را  باز  2. چر
کالیپر  ترمز سمت چپ عقب را بازکنید . 3. مجموعه 

A. پیــچ  و واشــر اتصــال )فلــش( بیــن مجموعــه کالیپــر  ترمــز ســمت چــپ عقــب و  مجموعــه 
شــیلنگ  ترمــز ســمت چــپ عقــب را بــاز کنیــد .

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز  ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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b. Remove coupling bolts (arrow) between rear left 
brake caliper assembly and left brake caliper 
mounting board assembly.
(Tightening torque: 100 ± 10 N·m)

c. Remove the rear left brake caliper assembly.
4. Remove the rear left brake disc.

a. Remove locating screw (arrow) from rear left brake 
disc and remove rear left brake disc.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

Disassembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

RM1A260480

RM1A260490

WARNING

Never use high pressure when removing piston from the bore of brake caliper. Otherwise, this may 
cause personal injuries.
If it is needed to remove the piston with compressed air, do not allow the piston to face yourself or place 
your hands around the brake caliper and piston.

کردن شیلنگ ترمز روی لباس و بدن شما اسپری نشود. 	  که روغن ترمز حین باز  روغن ترمز مایعی خورنده است بنابراین اجازه ندهید 

  توجه

)100±10N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)4.5±0.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کالیپر ترمز سمت چپ عقب   و  مجموعه  B. پیچ های  اتصال )فلش( بین مجموعه 
کنید  کالیپر سمت چپ عقب  را باز  پایه اتصال 

کنید. کالیپر ترمز سمت چپ عقب را باز  C.مجموعه 
کنید.  4. دیسک ترمز سمت چپ عقب را باز 

کنید و  دیسک ترمز سمت  A. پیچ اتصال )فلش(  دیسک ترمز سمت چپ عقب را باز 
چپ عقب را بازکنید . 

کردن : دمونتاژ 
نکته :

کنید . 	   برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر برای سمت چپ است .	 

کالیپر از فشار باال استفاده نکنید زیرا می تواند سبب  ایجاد جراحت شود . 	  کردن پیستون از   هنگام باز 

کالیپر ترمز و یا 	  که پیستون با هوای تحت فشار باز شود ، در ان صورت  نباید پیستون رو به شما باشد و یا  نباید دست شما دور   گر الزم است  ا

گرفته باشد. پیستون قرار 

هشدار
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On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the rear wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of rear brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for rear brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
3. Remove the rear left brake caliper assembly.

a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 
rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

RM1A260460

1

2

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470
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On-vehicle Inspection

1. Check the brake disc runout.
a. Remove the rear wheel (See page 24-9).
b. Secure a dial indicator (1) to a proper position. Then 

position dial indicator pointer approximately 10 mm 
from outer edge of rear brake disc.

c. Slowly rotate brake disc (2) and check its runout. Mark the lowest and highest points and record these 
measured values.

d. Check runout on opposite side of brake disc in the same way. Mark the lowest and highest points and 
record these measured values.

e. Compare recorded runout value with limit value.
Maximum runout for rear brake disc: 0.025 mm

f. If runout exceeds the maximum value, replace brake disc.

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
3. Remove the rear left brake caliper assembly.

a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 
rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

RM1A260460

1

2

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470

بازدید و بررسی روی خودرو 
کنید.  کنترل  1. تاب دیسک ترمز را 

کنید. خ عقب را باز  A. چر
گیــر   کنیــد.  میلــه ســاعت انــدازه  گیــر )1(  را در موقعیــت صحیــح  نصــب  B.  ســاعت انــدازه 

بایــد در فاصلــه 10 میلــی متــری از  لبــه بیرونــی  دیســک ترمــز باشــد . 

کردن  باز 
نکته :

کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک شیوه استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. 1. روغن ترمز را  خالی 

C. به ارامی دیسک ترمز )2( را بچرخانید و تاب ان را کنترل کنید. باالترین و پایین ترین نقاط را عامت بزنید و  این مقادیر اندازه گیری شده را ثبت نمایید . 
گیــری شــده  کــرده و ایــن مقادیــر انــدازه  گــذاری  کنیــد. باالتریــن و پاییــن تریــن نقــاط را عامــت  کنتــرل  D. تــاب دیســک ســمت مقابــل را نیــز بــه همیــن شــیوه 

را ثبــت نماییــد . 
کثر مقدار خاصی برای دیسک ترمز عقب 0.25 میلی متر است . E.  مقدار تاب ثبت شده را با مقدار محدوده تعیین شده مقایسه نمایید . حدا

کنید.  کثر مقدار است، دیسک ترمز را تعویض  گر خاصی بیشتر از حدا F. ا

کنید. خ سمت چپ عقب را  باز  2. چر
کالیپر  ترمز سمت چپ عقب را بازکنید . 3. مجموعه 

A. پیــچ  و واشــر اتصــال )فلــش( بیــن مجموعــه کالیپــر  ترمــز ســمت چــپ عقــب و  مجموعــه 
شــیلنگ  ترمــز ســمت چــپ عقــب را بــاز کنیــد .

کنید. 	  گر  روغن ترمزی روی سطح بدنه خودرو ریخت باید بافاصله ان را تمیز  ا

  توجه

روغن ترمز خالی شده باید در یک ظرف مخصوص نگهداری شود. هرگز آن را  در طبیعت دور نریزید.	 

حفاظت از محیط زیست 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot carefully.

7. Remove the rear disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between rear disc brake 

piston and rear disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from rear disc brake cylinder through attachment hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution. Then wipe it with a piece of lint.

RM1A260540

RM1A260550

CAUTION

Be careful not to damage brake piston and brake cylinder.

RM1A260560

2

1

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–41

26

5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot carefully.

7. Remove the rear disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between rear disc brake 

piston and rear disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from rear disc brake cylinder through attachment hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution. Then wipe it with a piece of lint.

RM1A260540

RM1A260550

CAUTION

Be careful not to damage brake piston and brake cylinder.

RM1A260560

2

1

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

کنید .  5.  فنر لنت را باز 
کنید.  کالیپر ترمز باز  A. دو  عدد فنر لنت  ترمز )فلش( را از روی پایه 

گردگیر سیلندر ترمز را بازکنید .  .6
گردگیر )  که سران لفاف بندی شده است ،   گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  فلش( را با احتیاط خار

کنید. 7. پیستون  ترمز  عقب را باز 
A.  تخته ی  )1( را بین  پیستون ترمز عقب و سیلندر ترمز عقب قرار دهید . 

کنید .   B.  با استفاده از  هوای فشرده )2( به دقت پیستون را از سیلندر ترمز عقب باز 

کنید .  کهنه خشک  کنید و بعد از ان با یک   C.  سیلندر پیستون را با الکل یا محلول مناسب تمیز 

که به پیستون ترمز و سیلندر ان اسیب نزنید.	  کنید  دقت 

که روغن ترمز به اطراف نپاشد .	  مواظب باشید 

هرگز پیستون را با دست نگیرید. احتمال اسیب دیدگی زیاد است . 	 

کار باید توسط متخصص انجام شود . 	  که این  کردن  پیستون ترمز را انجام ندهید با کار باز و بسته   هرگز خودتان 

  توجه

  توجه
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1. Remove the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 

from brake caliper assembly.

2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3.  Remove the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the rear brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

RM1A260500

RM1A260510

RM1A260520

RM1A260530

گیری(. کنید ) همراه با درپوش پیچ هوا گیری را  باز  1. پیچ هوا
کنید. کالیپر ترمز باز  گیری ) فلش( را از روی مجموعه  A.  پیچ و درپوش هوا

کنید .  2. مجموعه  سیلندر ترمز را باز 
کنید .  کالیپر ترمز و مجموعه سیلندر ترمز را باز  A.  دو پیچ راهنمای )فلش( بین  پایه 

کنید .  کالیپر را باز  B. مجموعه سیلندر ترمز و پایه 
گردگیر( . کنید) همراه با  کالیپر ترمز  عقب را باز  3. پین راهنمای 

کنید .  کالیپر باز  گردگیر ) فلش( را از روی  پایه  کالیپر ترمز و  A. دو پین راهنمای 

کنید . 4. لنت ترمز جلو را باز 
کنید .  کالیپر ترمز باز  A.  لنت ترمز داخلی و بیرونی ) فلش( را از روی پایه 
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5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot carefully.

7. Remove the rear disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between rear disc brake 

piston and rear disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from rear disc brake cylinder through attachment hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution. Then wipe it with a piece of lint.

RM1A260540

RM1A260550

CAUTION

Be careful not to damage brake piston and brake cylinder.

RM1A260560

2

1

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.
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5. Remove the brake lining support shim.
a. Remove 2 brake lining support shims (arrow) from 

brake caliper fixing bracket.

6. Remove the brake cylinder dust boot.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, pry out dust boot carefully.

7. Remove the rear disc brake piston.
a. Place a wooden board (1) between rear disc brake 

piston and rear disc brake cylinder.
b. Use compressed air (2) to carefully press out piston 

from rear disc brake cylinder through attachment hole.

c. Clean piston bore with alcohol or proper solution. Then wipe it with a piece of lint.

RM1A260540

RM1A260550

CAUTION

Be careful not to damage brake piston and brake cylinder.

RM1A260560

2

1

CAUTION

Be careful not to splash brake fluid.
DO NOT hold piston by hands to prevent injury.
DO NOT remove or install the brake piston by yourself, and always perform these operations by a 
professional.

کنید .  5.  فنر لنت را باز 
کنید.  کالیپر ترمز باز  A. دو  عدد فنر لنت  ترمز )فلش( را از روی پایه 

گردگیر سیلندر ترمز را بازکنید .  .6
گردگیر )  که سران لفاف بندی شده است ،   گوشتی تخت  A.  با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  فلش( را با احتیاط خار

کنید. 7. پیستون  ترمز  عقب را باز 
A.  تخته ی  )1( را بین  پیستون ترمز عقب و سیلندر ترمز عقب قرار دهید . 

کنید .   B.  با استفاده از  هوای فشرده )2( به دقت پیستون را از سیلندر ترمز عقب باز 

کنید .  کهنه خشک  کنید و بعد از ان با یک   C.  سیلندر پیستون را با الکل یا محلول مناسب تمیز 

که به پیستون ترمز و سیلندر ان اسیب نزنید.	  کنید  دقت 

که روغن ترمز به اطراف نپاشد .	  مواظب باشید 

هرگز پیستون را با دست نگیرید. احتمال اسیب دیدگی زیاد است . 	 

کار باید توسط متخصص انجام شود . 	  که این  کردن  پیستون ترمز را انجام ندهید با کار باز و بسته   هرگز خودتان 

  توجه

  توجه
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1. Remove the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Remove bleeder plug (w/ bleeder plug cap) (arrow) 

from brake caliper assembly.

2. Remove the brake cylinder assembly.
a. Remove 2 guide bolts (arrow) between brake caliper 

fixing bracket and brake cylinder assembly.

b. Separate brake cylinder assembly and brake caliper fixing bracket.
3.  Remove the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).

a. Remove 2 brake caliper guide bolt guide pins (w/ dust 
boot) (arrow) from brake caliper fixing bracket.

4. Remove the rear brake lining.
a. Remove inner brake lining and outer brake lining 

(arrow) from brake caliper fixing bracket.

RM1A260500

RM1A260510

RM1A260520

RM1A260530

گیری(. کنید ) همراه با درپوش پیچ هوا گیری را  باز  1. پیچ هوا
کنید. کالیپر ترمز باز  گیری ) فلش( را از روی مجموعه  A.  پیچ و درپوش هوا

کنید .  2. مجموعه  سیلندر ترمز را باز 
کنید .  کالیپر ترمز و مجموعه سیلندر ترمز را باز  A.  دو پیچ راهنمای )فلش( بین  پایه 

کنید .  کالیپر را باز  B. مجموعه سیلندر ترمز و پایه 
گردگیر( . کنید) همراه با  کالیپر ترمز  عقب را باز  3. پین راهنمای 

کنید .  کالیپر باز  گردگیر ) فلش( را از روی  پایه  کالیپر ترمز و  A. دو پین راهنمای 

کنید . 4. لنت ترمز جلو را باز 
کنید .  کالیپر ترمز باز  A.  لنت ترمز داخلی و بیرونی ) فلش( را از روی پایه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1075

25-سیستم ترمز خودرو

Chery Automobile Co., Ltd.

26 - BRAKE

26–43

26

b. Excessive wear of brake disc may cause poor contact between brake lining and surface of brake disc. If 
protrusion on disc is not removed before installing new brake lining, it will cause abnormal wear of 
brake disc.

c. It is normal that surface of brake disc is worn when replacing brake lining. If cracks or burned spots 
exist, brake disc must be replaced.

5. Check the brake disc thickness.
a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 

at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 10 mm
Minimum thickness: 9 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the rear disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new rear disc brake piston seal 
ring.

b. Install rear disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260590

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260600
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b. Excessive wear of brake disc may cause poor contact between brake lining and surface of brake disc. If 
protrusion on disc is not removed before installing new brake lining, it will cause abnormal wear of 
brake disc.

c. It is normal that surface of brake disc is worn when replacing brake lining. If cracks or burned spots 
exist, brake disc must be replaced.

5. Check the brake disc thickness.
a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 

at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 10 mm
Minimum thickness: 9 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the rear disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new rear disc brake piston seal 
ring.

b. Install rear disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260590

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260600

گر  روی سطح دیسک برامدگی موجود باشد و قبل از نصب لنت جدید   کند. ا کم  B. سایش شدید دیسک ترمز می تواند  تماس بین لنت و سطح دیسک را 
گردد.  برداشته نشود، این امر سبب سایش غیر معمولی  دیسک ترمز می 

گر ترک ها و یا نقاط سوخته  وجود داشته باشند،  دیسک ترمز باید  C. معموال موقع تعویض لنت ترمز   ، سائیدگی در سطح دیسک دیده می شود . ا
تعویض شود . 

کنید.  کنترل  5. ضخامت دیسک ترمز را 

کنید .  1.رینگ آب بندی پیستون ترمز عقب را نصب 
کل سطوح داخلی و بیرونی رینگ آب بندی پیستون  گریس را روی  a.یک الیه نازک 

جدید ترمز عقب بمالید . 
کنید .  b.رینگ آب بندی پیستون ترمز عقب را  روی سیلندر  ترمز نصب 

کردن مونتاژ 
نکته :

کنید.	  در سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش نصب زیر برای  سمت چپ است . 	 

کولیس ضخامت دیسک ترمز در مرکز سطح تماس لنت  را به  a.  با استفاده از یک 
صورت  شکل زیر اندازه بگیرید .

ضخامت استاندارد : 10 میلی متر 
حداقل ضخامت : 9 میلی متر

کنید.  کمتر از مقدار حداقل بود در ان صورت باید دیسک ترمز را تعویض  گر  ضخامت دیسک به علت سایش  ا  .b

کمتر از حداقل میزان مورد نیاز شود .	  که ضخامت ان  کار سبب می شود  کاری نکنید زیرا این  هرگز سطح دیسک را ماشین 

کالیپر ترمز ، همیشه دستان خود را تمیز بشوئید . 	  موقع بستن  مجموعه 

کنید .	  کالیپر ترمز ، همیشه  از روغن ترمز تازه استفاده  موقع بستن  مجموعه 

هرگز از رینگ آب بندی پیستون قدیمی  ترمز دیسکی جلو استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه
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8. Remove the rear disc brake piston seal ring.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, carefully pry out rear disc brake piston seal ring 
(arrow) from rear ring groove of brake cylinder.

Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.

RM1A260570

RM1A260580
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8. Remove the rear disc brake piston seal ring.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, carefully pry out rear disc brake piston seal ring 
(arrow) from rear ring groove of brake cylinder.

Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.

RM1A260570

RM1A260580

کنید . 8. رینگ آببندی پیستون  ترمز  عقب  را باز 
که سر آن لفاف بندی شده است ،  رینگ  گوشتی تخت  A .  با استفاده از یک پیچ 

آب بندی پیستون ترمز عقب  ) فلش( را با احتیاط  از شیار رینگ پشت سیلندر ترمز 
کنید. ج  خار

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1.  سیلندر و پیستون ترمز را 

گر خراش یا خوردگی وجود داشت  در ان صورت باید ان را با سنباده ریز برطرف  کنید. ا کنترل  A. وجود خراش و یا خوردگی در پیستون و جداره ان را 
نمایید . 

کنید . هرگز پیستون را با پولیش و یا سنباده تمیز نکنید زیرا به سطح ان اسیب میزند .   کهنه تمیز  B. الودگی روی پیستون را با برس سیمی نرم و یک 
کالیپر   کل مجموعه  کند و یا  داخل سیلندر ان خورده و یا سائیده شده است ،   گیر می  گر پیستون  کنید. ا گرسطح پیستون اسیب دیده است ان را تعویض  ا

کنید.  کنید.با استفاده از پارچه پولیش  خراش های ریز داخل  سیلندر را صاف  ترمز را  تعویض 
کنید. کنترل  کالیپر ترمز را  کالیپر ترمز و مجموعه پین راهنمای  2.  پایه 

گونه  تغییر شکل، ترک ، زنگ زدگی و مواد خارجی  کنید. وجود هر  کننده ترمز، نظافت  کالیپر ترمز و فنرهای لنت را با  مایع تمیز  A. سطوح تماس پایه 
که زدودن انها دشوار است .  کنید  کنترل  روی این سطوح را 

کنید.  کنترل  کالیپر را  گردگیر الستیکی پین راهنمای  B. تغییر شکل، ترک ، سایش  یا وجود مواد خارجی چسبان روی  
کردن در هنگام  گیر  کنید . پین راهنما  باید به صورت یکنواخت  و بدون  کالیپر نصب  گردگیر الستیکی ان را  روی پایه  کالیپر ترمز  و   C. پین راهنمای  

کنید.  کند ؛ در غیر این صورت باید ان را تعویض  فشار دست حرکت 
کشسانی فنرهای لنت این اتفاق  ج نمی شود  چون ممکن است به علت ضعیف شدن  قدرت  که راحت خار D. بعد از نصب  لنت ترمز ، مطمئن شوید 

کنید .  بیافتد. در صورت لزوم ان را تعویض 
کنید.  کنترل  3. لنت ترمز را 

گر شرایط لنت  با بررسی چشمی به  کنید . ا کنید و نیز از سائیده نبودن زیاد ان اطمینان حاصل  کنترل  A.  تخت بودن لنت ترمز را به صورت چشمی 
کاما مطمئن شوید .  کنترل نمایید تا  کامل قابل تعیین نبود در ان صورت باید به صورت فیزیکی ان را  صورت 

که حداقل ضخامت  لنت ترمز 2  B. حداقل ضخامت  لنت را اندازه بگیرید. وقتی 
کمتر است، باید عوض شود .  میلیمتر یا 

گر لزومی به تعویض  کارایی ترمز بهتر باشد . ا کنید تا  C. موقع تعویض  لنتهای سائیده ) داخلی و بیرونی( باید لنتهای  سمت مخالف خودرو را نیز  تعویض 
لنت نیست، باید مجددا و با دقت انها را سرجای اول نصب نمود . 

کنید .  کنترل  4.دیسک ترمز را 
گردد.  گر  خراش و تغییر شکل شدید باشد باید دیسک تعویض  A.  حداقل خراش و یا سایش روی  سطح دیسک قابل قبول است . ا
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b. Excessive wear of brake disc may cause poor contact between brake lining and surface of brake disc. If 
protrusion on disc is not removed before installing new brake lining, it will cause abnormal wear of 
brake disc.

c. It is normal that surface of brake disc is worn when replacing brake lining. If cracks or burned spots 
exist, brake disc must be replaced.

5. Check the brake disc thickness.
a. Using a vernier caliper, measure brake disc thickness 

at center of brake lining contact surface as shown in 
illustration.
Standard thickness: 10 mm
Minimum thickness: 9 mm

b. If it is less than minimum thickness due to wear of brake disc, replace brake disc.

Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the rear disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new rear disc brake piston seal 
ring.

b. Install rear disc brake piston seal ring to brake 
cylinder.

RM1A260590

CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260600
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at center of brake lining contact surface as shown in 
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Assembly

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Install the rear disc brake piston seal ring.
a. Apply a light coat of grease to entire inner and outer 

circumferences of new rear disc brake piston seal 
ring.

b. Install rear disc brake piston seal ring to brake 
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CAUTION

DO NOT machine brake disc, because it may make brake disc thickness less than the minimum.

CAUTION

When assembling brake caliper assembly, always keep your hands clean.
When assembling brake caliper assembly, always use new clean brake fluid.
Never use old front disc brake piston seal ring.

  Grease RM1A260600

گر  روی سطح دیسک برامدگی موجود باشد و قبل از نصب لنت جدید   کند. ا کم  B. سایش شدید دیسک ترمز می تواند  تماس بین لنت و سطح دیسک را 
گردد.  برداشته نشود، این امر سبب سایش غیر معمولی  دیسک ترمز می 

گر ترک ها و یا نقاط سوخته  وجود داشته باشند،  دیسک ترمز باید  C. معموال موقع تعویض لنت ترمز   ، سائیدگی در سطح دیسک دیده می شود . ا
تعویض شود . 

کنید.  کنترل  5. ضخامت دیسک ترمز را 

کنید .  1.رینگ آب بندی پیستون ترمز عقب را نصب 
کل سطوح داخلی و بیرونی رینگ آب بندی پیستون  گریس را روی  a.یک الیه نازک 

جدید ترمز عقب بمالید . 
کنید .  b.رینگ آب بندی پیستون ترمز عقب را  روی سیلندر  ترمز نصب 

کردن مونتاژ 
نکته :

کنید.	  در سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش نصب زیر برای  سمت چپ است . 	 

کولیس ضخامت دیسک ترمز در مرکز سطح تماس لنت  را به  a.  با استفاده از یک 
صورت  شکل زیر اندازه بگیرید .

ضخامت استاندارد : 10 میلی متر 
حداقل ضخامت : 9 میلی متر

کنید.  کمتر از مقدار حداقل بود در ان صورت باید دیسک ترمز را تعویض  گر  ضخامت دیسک به علت سایش  ا  .b

کمتر از حداقل میزان مورد نیاز شود .	  که ضخامت ان  کار سبب می شود  کاری نکنید زیرا این  هرگز سطح دیسک را ماشین 

کالیپر ترمز ، همیشه دستان خود را تمیز بشوئید . 	  موقع بستن  مجموعه 

کنید .	  کالیپر ترمز ، همیشه  از روغن ترمز تازه استفاده  موقع بستن  مجموعه 

هرگز از رینگ آب بندی پیستون قدیمی  ترمز دیسکی جلو استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه
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8. Remove the rear disc brake piston seal ring.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, carefully pry out rear disc brake piston seal ring 
(arrow) from rear ring groove of brake cylinder.

Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.

RM1A260570

RM1A260580
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8. Remove the rear disc brake piston seal ring.
a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, carefully pry out rear disc brake piston seal ring 
(arrow) from rear ring groove of brake cylinder.

Inspection

1. Check brake cylinder and piston.
a. Check piston and bore for scratches or corrosion. If there are scratches or corrosion, remove them with 

fine sand cloth.
b. Remove dirt on piston with a soft brass wire brush and coarse cloth. Do not clean piston with polishing 

cloth or sand cloth, as this may damage its surface. If surface of piston is damaged, replace it. If piston 
is stuck or bore is worn or corroded, replace entire brake caliper assembly. Using polishing cloth, 
remove the small pitting inside bore.

2. Check brake caliper fixing bracket and brake caliper guide pin set.
a. Clean contact surfaces of brake caliper fixing bracket and brake lining support shims with brake 

cleaner. Check for deformation, cracks, rust and foreign matter which is difficult to remove.
b. Check brake caliper guide pin rubber dust boot for deformation, cracks, wear and foreign matter which 

is difficult to remove.
c. Install brake caliper guide pin and its rubber dust boot to brake caliper fixing bracket. Brake caliper 

guide pin set should move smoothly without sticking when pushing it by hand; otherwise replace it.
d. After installing brake lining, check if it is easy to fall out (due to weak elasticity of support shim). Replace 

it as necessary.
3. Check the brake lining.

a. Visually check brake lining for flatness, and also check for excessive wear. If condition of lining cannot 
be confirmed accurately only by visual inspection, perform physical inspection as necessary.

b. Measure the minimum brake lining thickness. When 
minimum thickness of brake lining is 2.0 mm or less, 
replace brake linings.

c. When replacing the over worn brake linings (inner and outer), it is also necessary to replace the linings 
on opposite side of vehicle as well as unchecked linings to maintain proper braking performance. If it is 
unnecessary to replace brake linings, be sure to reinstall them to original positions.

4. Check the brake disc.
a. Minor scratch or wear on brake disc surface is acceptable. If severe scratch or deformation exists, 

brake disc must be replaced.

RM1A260570

RM1A260580

کنید . 8. رینگ آببندی پیستون  ترمز  عقب  را باز 
که سر آن لفاف بندی شده است ،  رینگ  گوشتی تخت  A .  با استفاده از یک پیچ 

آب بندی پیستون ترمز عقب  ) فلش( را با احتیاط  از شیار رینگ پشت سیلندر ترمز 
کنید. ج  خار

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  1.  سیلندر و پیستون ترمز را 

گر خراش یا خوردگی وجود داشت  در ان صورت باید ان را با سنباده ریز برطرف  کنید. ا کنترل  A. وجود خراش و یا خوردگی در پیستون و جداره ان را 
نمایید . 

کنید . هرگز پیستون را با پولیش و یا سنباده تمیز نکنید زیرا به سطح ان اسیب میزند .   کهنه تمیز  B. الودگی روی پیستون را با برس سیمی نرم و یک 
کالیپر   کل مجموعه  کند و یا  داخل سیلندر ان خورده و یا سائیده شده است ،   گیر می  گر پیستون  کنید. ا گرسطح پیستون اسیب دیده است ان را تعویض  ا

کنید.  کنید.با استفاده از پارچه پولیش  خراش های ریز داخل  سیلندر را صاف  ترمز را  تعویض 
کنید. کنترل  کالیپر ترمز را  کالیپر ترمز و مجموعه پین راهنمای  2.  پایه 

گونه  تغییر شکل، ترک ، زنگ زدگی و مواد خارجی  کنید. وجود هر  کننده ترمز، نظافت  کالیپر ترمز و فنرهای لنت را با  مایع تمیز  A. سطوح تماس پایه 
که زدودن انها دشوار است .  کنید  کنترل  روی این سطوح را 

کنید.  کنترل  کالیپر را  گردگیر الستیکی پین راهنمای  B. تغییر شکل، ترک ، سایش  یا وجود مواد خارجی چسبان روی  
کردن در هنگام  گیر  کنید . پین راهنما  باید به صورت یکنواخت  و بدون  کالیپر نصب  گردگیر الستیکی ان را  روی پایه  کالیپر ترمز  و   C. پین راهنمای  

کنید.  کند ؛ در غیر این صورت باید ان را تعویض  فشار دست حرکت 
کشسانی فنرهای لنت این اتفاق  ج نمی شود  چون ممکن است به علت ضعیف شدن  قدرت  که راحت خار D. بعد از نصب  لنت ترمز ، مطمئن شوید 

کنید .  بیافتد. در صورت لزوم ان را تعویض 
کنید.  کنترل  3. لنت ترمز را 

گر شرایط لنت  با بررسی چشمی به  کنید . ا کنید و نیز از سائیده نبودن زیاد ان اطمینان حاصل  کنترل  A.  تخت بودن لنت ترمز را به صورت چشمی 
کاما مطمئن شوید .  کنترل نمایید تا  کامل قابل تعیین نبود در ان صورت باید به صورت فیزیکی ان را  صورت 

که حداقل ضخامت  لنت ترمز 2  B. حداقل ضخامت  لنت را اندازه بگیرید. وقتی 
کمتر است، باید عوض شود .  میلیمتر یا 

گر لزومی به تعویض  کارایی ترمز بهتر باشد . ا کنید تا  C. موقع تعویض  لنتهای سائیده ) داخلی و بیرونی( باید لنتهای  سمت مخالف خودرو را نیز  تعویض 
لنت نیست، باید مجددا و با دقت انها را سرجای اول نصب نمود . 

کنید .  کنترل  4.دیسک ترمز را 
گردد.  گر  خراش و تغییر شکل شدید باشد باید دیسک تعویض  A.  حداقل خراش و یا سایش روی  سطح دیسک قابل قبول است . ا
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4. Install the brake lining support shim.
a. Securely install upper and lower support shims 

(arrow) to brake caliper fixing bracket.

5. Install the rear brake lining.
a. Securely install inner brake lining and outer brake 

lining (arrow) to brake caliper fixing bracket. Make 
sure they are clamped in place.

6. Install the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).
a. Apply a small amount of grease to contact surface 

between guide bolt guide pin and guide pin rubber 
dust boot (arrow), and securely install them to brake 
caliper fixing bracket.

RM1A260540

RM1A260530

CAUTION

Make sure contact surface of lining and brake disc is free of oil and grease.

RM1A260520
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4. Install the brake lining support shim.
a. Securely install upper and lower support shims 

(arrow) to brake caliper fixing bracket.

5. Install the rear brake lining.
a. Securely install inner brake lining and outer brake 

lining (arrow) to brake caliper fixing bracket. Make 
sure they are clamped in place.

6. Install the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).
a. Apply a small amount of grease to contact surface 

between guide bolt guide pin and guide pin rubber 
dust boot (arrow), and securely install them to brake 
caliper fixing bracket.

RM1A260540

RM1A260530

CAUTION

Make sure contact surface of lining and brake disc is free of oil and grease.

RM1A260520

گریس باشد.	  سطح لنت و دیسک ترمز باید عاری از روغن و 

  توجه

کنید. 4.فنرهای لنت ترمز را نصب 
کالیپر ترمز ببندید. a.  فنرهای باال و پایین )فلش( را به پایه 

کنید . 5. لنت ترمز عقب را نصب 
که   کالیپر ترمز ببندید. مطئن شوید  a. لنت ترمز داخلی و بیرونی )فلش( را به پایه 

لنت خوب جاخورده است .

کنید . گردگیر را نصب  کالیپر ترمز عقب  و  6. پین راهنمای 
را  )فلــش(  راهنمــا  پیــن  الســتیکی  گردگیــر  و  راهنمــای  پیــن  بیــن  تمــاس  a.ســطح 

نماییــد  نصــب  کالیپــر  پایــه  روی   را  انهــا  و   کنیــد  گریســکاری 
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2. Install the rear disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer circumferences, and entire periphery of outer flange top/

bottom surface of new brake cylinder dust boot as shown in illustration.
b. Apply a light coat of grease to entire outer circumference (part contacting with the brake cylinder dust 

boot and rear disc brake cylinder) of rear disc brake piston.
c. Install brake cylinder dust boot to rear disc brake piston.

3. Install the brake cylinder dust boot.
a. Install rear disc brake piston to rear disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install the rear disc brake piston seal ring into rear ring  groove of brake cylinder.

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260610

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.

کنید. 	  رینگ پیستون ترمز دیسکی عقب را در شیار رینگ عقب سیلندر ترمز نصب 

هرگز پیستون را با فشار در سیلندر ترمز جا نزنید.	 

گردگیر را روی شیار رینگ جلو سیلندر ترمز دیسکی ببندید.	 

گردگیر اسیب نبیند.	  که  مواظب باشید 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید .  2.  پیستون ترمز  عقب را نصب 
گردگیر سیلندر ترمز جدید بمالید . کل  سطوح تحتانی و فوقانی  فلنج بیرونی   گریس را روی سطوح داخلی و بیرونی  و  a. یک الیه نازک از 

گردگیر سیلندر ترمز و سیلندر ترمز دیسکی عقب( پیستون ترمز عقب بمالید . کل سطح بیرونی  ) بخش در تماس با  گریس را روی  b. یک الیه نازک 
کنید . گردگیر را روی پیستون ترمز عقب نصب   .c

کنید .  گردگیر سیلندر ترمز را نصب   .3
کنید .  a. پیستون ترمز دیسکی  عقب را روی سیلندر ترمز دیسکی عقب نصب 

کنید. گردگیر را روی سیلندر ترمز نصب   .b
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4. Install the brake lining support shim.
a. Securely install upper and lower support shims 

(arrow) to brake caliper fixing bracket.

5. Install the rear brake lining.
a. Securely install inner brake lining and outer brake 

lining (arrow) to brake caliper fixing bracket. Make 
sure they are clamped in place.

6. Install the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).
a. Apply a small amount of grease to contact surface 

between guide bolt guide pin and guide pin rubber 
dust boot (arrow), and securely install them to brake 
caliper fixing bracket.

RM1A260540

RM1A260530

CAUTION

Make sure contact surface of lining and brake disc is free of oil and grease.

RM1A260520
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4. Install the brake lining support shim.
a. Securely install upper and lower support shims 

(arrow) to brake caliper fixing bracket.

5. Install the rear brake lining.
a. Securely install inner brake lining and outer brake 

lining (arrow) to brake caliper fixing bracket. Make 
sure they are clamped in place.

6. Install the rear brake caliper guide bolt guide pin (w/ dust boot).
a. Apply a small amount of grease to contact surface 

between guide bolt guide pin and guide pin rubber 
dust boot (arrow), and securely install them to brake 
caliper fixing bracket.

RM1A260540

RM1A260530

CAUTION

Make sure contact surface of lining and brake disc is free of oil and grease.

RM1A260520

گریس باشد.	  سطح لنت و دیسک ترمز باید عاری از روغن و 

  توجه

کنید. 4.فنرهای لنت ترمز را نصب 
کالیپر ترمز ببندید. a.  فنرهای باال و پایین )فلش( را به پایه 

کنید . 5. لنت ترمز عقب را نصب 
که   کالیپر ترمز ببندید. مطئن شوید  a. لنت ترمز داخلی و بیرونی )فلش( را به پایه 

لنت خوب جاخورده است .

کنید . گردگیر را نصب  کالیپر ترمز عقب  و  6. پین راهنمای 
را  )فلــش(  راهنمــا  پیــن  الســتیکی  گردگیــر  و  راهنمــای  پیــن  بیــن  تمــاس  a.ســطح 

نماییــد  نصــب  کالیپــر  پایــه  روی   را  انهــا  و   کنیــد  گریســکاری 
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2. Install the rear disc brake piston.
a. Apply a light coat of grease to inner and outer circumferences, and entire periphery of outer flange top/

bottom surface of new brake cylinder dust boot as shown in illustration.
b. Apply a light coat of grease to entire outer circumference (part contacting with the brake cylinder dust 

boot and rear disc brake cylinder) of rear disc brake piston.
c. Install brake cylinder dust boot to rear disc brake piston.

3. Install the brake cylinder dust boot.
a. Install rear disc brake piston to rear disc brake cylinder.

b. Install brake cylinder dust boot to brake cylinder.

CAUTION

Securely install the rear disc brake piston seal ring into rear ring  groove of brake cylinder.

CAUTION

DO NOT install piston forcibly to brake cylinder.

RM1A260610

CAUTION

Securely install brake cylinder dust boot into front ring groove of disc brake cylinder.
DO NOT damage the brake cylinder dust boot.

کنید. 	  رینگ پیستون ترمز دیسکی عقب را در شیار رینگ عقب سیلندر ترمز نصب 

هرگز پیستون را با فشار در سیلندر ترمز جا نزنید.	 

گردگیر را روی شیار رینگ جلو سیلندر ترمز دیسکی ببندید.	 

گردگیر اسیب نبیند.	  که  مواظب باشید 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید .  2.  پیستون ترمز  عقب را نصب 
گردگیر سیلندر ترمز جدید بمالید . کل  سطوح تحتانی و فوقانی  فلنج بیرونی   گریس را روی سطوح داخلی و بیرونی  و  a. یک الیه نازک از 

گردگیر سیلندر ترمز و سیلندر ترمز دیسکی عقب( پیستون ترمز عقب بمالید . کل سطح بیرونی  ) بخش در تماس با  گریس را روی  b. یک الیه نازک 
کنید . گردگیر را روی پیستون ترمز عقب نصب   .c

کنید .  گردگیر سیلندر ترمز را نصب   .3
کنید .  a. پیستون ترمز دیسکی  عقب را روی سیلندر ترمز دیسکی عقب نصب 

کنید. گردگیر را روی سیلندر ترمز نصب   .b
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Rear Brake Hose Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left brake hose assembly.
a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 

rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

خ ندهد . 	  کنید تا سانحه ای ر هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی را استفاده 
که  سطوح و بدنه خودرو اسیب نبینند و خراشی روی ان نیافتد .	  کردن و نصب مواظب باشید   هنگام باز 

 در صورت ریختن روغن ترمز روی  سطح بدنه خودرو بافاصله ان را بشوئید.	 

کردن شیلنگ ترمز روی لباس و بدن شما اسپری نشود. 	  که روغن ترمز حین باز  روغن ترمز مایعی خورنده است بنابراین اجازه ندهید 

  توجه

  توجه

  توجه

کردن  باز 

نکته :
در سمت راست و چپ خودرو از یک روش استفاده شود . 	 
روش زیر برای  سمت چپ است .	 

کنید. 1. روغن ترمز را خالی 

کنید.	  کردن ان در طبیعت اجتناب  روغن ترمز مصرف شده را در یک ظرف مخصوص بریزید و از رها 

حفاظت از محیط زیست 

2.  مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ عقب را بازکنید . 
a.  پیچ و واشر اتصال ) فلش( بین  مجموعه شیلنگ سمت چپ عقب و  مجموعه 

کنید .  کالیپر ترمز سمت چپ عقب را  باز 
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7. Install the brake cylinder assembly.
a. Using brake cylinder piston pressing tool, slightly 

retract brake cylinder piston.

b. Align brake caliper guide bolts (arrow) with guide pin 
holes and securely install brake cylinder assembly.

8. Install the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Securely install bleeder plug (w/ bleeder plug cap) 

(arrow) to rear brake caliper assembly.
(Tightening torque: 9 - 11 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260620

RM1A260510

RM1A260500

CAUTION

Make sure to tighten fixing bolt and nut to specified torque during installation.
Before installing brake linings, completely retract the brake caliper piston back into bore of brake caliper.
Depress brake pedal several times to secure brake linings to brake disc in order to ensure safety, after 
installing brake linings and before moving vehicle.
Replace the brake linings in pairs. DO NOT replace one alone.
DO NOT install inner brake lining and outer brake lining reversely.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

کنید . 7. مجموعه  سیلندر ترمز را نصب 
a. با استفاده از دستگاه پرس پیستون سیلندر ترمز ، به ارامی پیستون  سیلندر ترمز را 

کنید.  جمع 

کنید.  گیری و درپوش ان را نصب  8. پیچ  هوا
کالیپر ترمز عقب ببندید. گیری و درپوش ان )فلش( رابه مجموعه  a. پیچ  هوا

کالیپر ترمز) فلش( را با سوراخ های پین راهنمای  همراستا  b. پیچ های راهنمای 
کنید و مجموعه سیلندر ترمز را سفت ببندید.

)9±11N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

بستن 
کردن است .  نحوه بستن عکس باز 

گریس است . 	  که سطح تماس  لنت و دیسک ترمز عاری از روغن و  مطمئن شوید 
گشتاور تعیین شده سفت شده اند . 	  که  پیچ و مهره  اتصال به اندازه  مطمئن شوید 
کالیپر ترمز نمایید . 	  کاما به عقب بکشید و وارد سوراخ  کالیپر ترمز را  قبل از نصب لنتها، پیستون 
چندیــن بــار پــدال ترمــز را فشــار دهیــد تــا لنتهــای ترمــز بــه  دیســک ترمــز  برســد و از ایمنــی  سیســتم بعــد از نصــب لنــت هــا و قبــل از حرکــت خــودرو 	 

اطمینــان حاصــل شــود . 
کنید .  هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	  لنتها را دو به دو عوض 
که لنت ترمز داخلی و بیرونی برعکس نصب نشوند . 	  مواظب باشید 
کنید .	  کنید . در صورت نیاز قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر  کنترل   بعد از نصب وجود نشتی در سیستم را 
کنید . 	  گیری   بعد از نصب سیستم ترمز را هوا
کنید و در صورت نیاز به ان روغن اضافه نمایید .	  بعد از نصب از صحت سطح روغن درون مخزن اطمینان حاصل 

  توجه
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Rear Brake Hose Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Drain the brake fluid (See page 26-15).

2. Remove the rear left brake hose assembly.
a. Remove coupling bolt and washer (arrow) between 

rear left brake caliper assembly and rear left brake 
hose assembly.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

CAUTION

Wash off brake fluid immediately if it comes in contact with any paint surface.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained brake fluid should be well kept in a container. Never discard it at will.

RM1A260470

CAUTION

DO NOT allow brake fluid to be sprayed on your clothes or skin when removing brake hose, as brake 
fluid is corrosive.

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

خ ندهد . 	  کنید تا سانحه ای ر هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی را استفاده 
که  سطوح و بدنه خودرو اسیب نبینند و خراشی روی ان نیافتد .	  کردن و نصب مواظب باشید   هنگام باز 

 در صورت ریختن روغن ترمز روی  سطح بدنه خودرو بافاصله ان را بشوئید.	 

کردن شیلنگ ترمز روی لباس و بدن شما اسپری نشود. 	  که روغن ترمز حین باز  روغن ترمز مایعی خورنده است بنابراین اجازه ندهید 

  توجه

  توجه

  توجه

کردن  باز 

نکته :
در سمت راست و چپ خودرو از یک روش استفاده شود . 	 
روش زیر برای  سمت چپ است .	 

کنید. 1. روغن ترمز را خالی 

کنید.	  کردن ان در طبیعت اجتناب  روغن ترمز مصرف شده را در یک ظرف مخصوص بریزید و از رها 

حفاظت از محیط زیست 

2.  مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ عقب را بازکنید . 
a.  پیچ و واشر اتصال ) فلش( بین  مجموعه شیلنگ سمت چپ عقب و  مجموعه 

کنید .  کالیپر ترمز سمت چپ عقب را  باز 
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7. Install the brake cylinder assembly.
a. Using brake cylinder piston pressing tool, slightly 

retract brake cylinder piston.

b. Align brake caliper guide bolts (arrow) with guide pin 
holes and securely install brake cylinder assembly.

8. Install the bleeder plug (w/ bleeder plug cap).
a. Securely install bleeder plug (w/ bleeder plug cap) 

(arrow) to rear brake caliper assembly.
(Tightening torque: 9 - 11 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A260620

RM1A260510

RM1A260500

CAUTION

Make sure to tighten fixing bolt and nut to specified torque during installation.
Before installing brake linings, completely retract the brake caliper piston back into bore of brake caliper.
Depress brake pedal several times to secure brake linings to brake disc in order to ensure safety, after 
installing brake linings and before moving vehicle.
Replace the brake linings in pairs. DO NOT replace one alone.
DO NOT install inner brake lining and outer brake lining reversely.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

کنید . 7. مجموعه  سیلندر ترمز را نصب 
a. با استفاده از دستگاه پرس پیستون سیلندر ترمز ، به ارامی پیستون  سیلندر ترمز را 

کنید.  جمع 

کنید.  گیری و درپوش ان را نصب  8. پیچ  هوا
کالیپر ترمز عقب ببندید. گیری و درپوش ان )فلش( رابه مجموعه  a. پیچ  هوا

کالیپر ترمز) فلش( را با سوراخ های پین راهنمای  همراستا  b. پیچ های راهنمای 
کنید و مجموعه سیلندر ترمز را سفت ببندید.

)9±11N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

بستن 
کردن است .  نحوه بستن عکس باز 

گریس است . 	  که سطح تماس  لنت و دیسک ترمز عاری از روغن و  مطمئن شوید 
گشتاور تعیین شده سفت شده اند . 	  که  پیچ و مهره  اتصال به اندازه  مطمئن شوید 
کالیپر ترمز نمایید . 	  کاما به عقب بکشید و وارد سوراخ  کالیپر ترمز را  قبل از نصب لنتها، پیستون 
چندیــن بــار پــدال ترمــز را فشــار دهیــد تــا لنتهــای ترمــز بــه  دیســک ترمــز  برســد و از ایمنــی  سیســتم بعــد از نصــب لنــت هــا و قبــل از حرکــت خــودرو 	 

اطمینــان حاصــل شــود . 
کنید .  هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	  لنتها را دو به دو عوض 
که لنت ترمز داخلی و بیرونی برعکس نصب نشوند . 	  مواظب باشید 
کنید .	  کنید . در صورت نیاز قطعات معیوب را تعویض یا تعمیر  کنترل   بعد از نصب وجود نشتی در سیستم را 
کنید . 	  گیری   بعد از نصب سیستم ترمز را هوا
کنید و در صورت نیاز به ان روغن اضافه نمایید .	  بعد از نصب از صحت سطح روغن درون مخزن اطمینان حاصل 
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b. Detach fixing clip (arrow) and loosen coupling plug (1) 
between rear left brake hose assembly and rear brake 
pipe.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

c. Remove the rear left brake hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A260630

CAUTION

DO NOT bend or damage brake tube.
DO NOT allow any foreign matter such as dirt and dust to enter the brake tube from joint parts.
After removing brake line, perform sealing treatment to prevent foreign matter from entering.

CAUTION

Be sure to tighten bolt and plug in place.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

b. بست اتصال )فلش( را دراورده  و پیچ اتصال)1( مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ 
کنید. عقب و لوله ترمز عقب را شل 

کنید.  c. مجموعه لوله  ترمز سمت چپ عقب را باز 
بستن 

کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

لوله ترمز را خم نکنید یا به ان اسیب نزنید. 	 
گرد و غبار از بخش های اتصال وارد  لوله ترمز شوند.	  نگذارید مواد خارجی  و الودگی  و 
کردن لوله ترمز ، مراقب اب بندی باشید تا از  ورود مواد خارجی به ان جلوگیری شود .	  بعد از باز 

گشتاور تعیین شده سفت شده است .	  که پیچ اتصال با  مطمئن شوید 
کنید . 	  کنید.  در صورت نیاز  قطعات  معیوب را تعویض یا تعمیر  از عدم نشتی سیستم ترمز بعد از نصب اطمینان حاصل 
گیری را انجام دهید . 	  بعد از نصب هوا
کنید.	  از صحت سطح روغن ترمز در  مخزن اطمینان حاصل 
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تنظیــم ترمــز دســتی .................۱۰۸۷
میکــرو ســوئیچ ترمــز دســتی...........۱۰۸۹
۱۰۸۹................... خــودرو  روی  بررســی 
کردن................................۱۰۸۹ باز 
بازدیــد و بررســی.........................۱۰۹۰
۱۰۹۰.................................. بســتن 
کنترل ترمز دستی...۱۰۹۱ مجموعه مکانیزم 
بــاز کردن ................................۱۰۹۱
ــتن ..................................۱۰۹۲ بس
ســیم ترمز دســتی عقــب..............۱۰۹۳
کــردن ..............................۱۰۹۳ بــاز 
ــتن ..................................۱۰۹۵ بس
مجموعــه ترمــز دســتی ...............۱۰۹۶
کــردن ...............................۱۰۹۷ بــاز 
دمونتاژ کردن ...........................۱۰۹۸
بازدیــد و بررســی ..........................۱۱۰۰
کــردن .............................۱۱۰۱ مونتاژ 
بستن ...................................۱۱۰۲
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b. Detach fixing clip (arrow) and loosen coupling plug (1) 
between rear left brake hose assembly and rear brake 
pipe.
(Tightening torque: 18 ± 2 N·m)

c. Remove the rear left brake hose assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A260630

CAUTION

DO NOT bend or damage brake tube.
DO NOT allow any foreign matter such as dirt and dust to enter the brake tube from joint parts.
After removing brake line, perform sealing treatment to prevent foreign matter from entering.

CAUTION

Be sure to tighten bolt and plug in place.
Be sure to check brake system for leakage after installation. Repair or replace malfunctioning parts as 
necessary.
Be sure to perform bleeding procedures for brake system after installation.
Be sure to add brake fluid to a proper level after installation.

b. بست اتصال )فلش( را دراورده  و پیچ اتصال)1( مجموعه شیلنگ ترمز سمت چپ 
کنید. عقب و لوله ترمز عقب را شل 

کنید.  c. مجموعه لوله  ترمز سمت چپ عقب را باز 
بستن 

کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

)18±2N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

لوله ترمز را خم نکنید یا به ان اسیب نزنید. 	 
گرد و غبار از بخش های اتصال وارد  لوله ترمز شوند.	  نگذارید مواد خارجی  و الودگی  و 
کردن لوله ترمز ، مراقب اب بندی باشید تا از  ورود مواد خارجی به ان جلوگیری شود .	  بعد از باز 

گشتاور تعیین شده سفت شده است .	  که پیچ اتصال با  مطمئن شوید 
کنید . 	  کنید.  در صورت نیاز  قطعات  معیوب را تعویض یا تعمیر  از عدم نشتی سیستم ترمز بعد از نصب اطمینان حاصل 
گیری را انجام دهید . 	  بعد از نصب هوا
کنید.	  از صحت سطح روغن ترمز در  مخزن اطمینان حاصل 

  توجه

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1083

26 -ترمز دستی

آشنایی
معرفی

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–3

27

PARKING BRAKE

GENERAL INFORMATION

Parking Brake Assembly

Description

M1A vehicles are equipped with a manual-operated parking brake control mechanism assembly, which is 
mounted between front seats. Each rear wheel has an individual rear parking brake cable assembly, which is 
respectively connected with parking brake control mechanism assembly and parking brake assembly. The 
parking brake cable is made of flexible wire.

1 - Parking Brake Control Mechanism Assembly 2 - Parking Brake Switch Assembly

3 - Rear Left Parking Brake Cable Assembly 4 - Rear Right Parking Brake Cable Assembly

5 - Rear Left Parking Brake Assembly 6 - Rear Left Cable Bracket 

7 - Rear Right Cable Bracket 8 - Rear Right Parking Brake Assembly
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آشنایی 
خ هــای عقــب ایــن خــودرو دارای  یــک  کــدام از چــر کــه بیــن صندلــی هــای جلــو نصــب مــی شــود . هــر    خودروهــای  M1A مجهــز بــه مکانیــزم  ترمــز دســتی  هســتند 
کنتــرل ترمــز دســتی  و اهــرم ترمــز دســتی متصــل می شــوند . ســیم ترمــز دســتی از انعطــاف پذیــری الزم  کــه  بــه ترتیــب  بــه مکانیــزم   ســیم ترمــز دســتی  مجــزا هســتند 

برخــوردار اســت. 

کنترل ترمز دستی . 1 کلید ترمز دستی . 2مکانیزم 

سیم ترمز دستی عقب راست. 4سیم ترمز دستی سمت عقب چپ. 3

کابل عقب راست. 6ترمز دستی سمت عقب چپ. 5 پایه 

کابل سمت عقب راست. 7 مجموعه ترمز دستی  عقب راست. 8پایه 
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27

PARKING BRAKE

GENERAL INFORMATION

Parking Brake Assembly

Description
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Circuit Diagram

Parking Brake System
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نقشه برقی
سیستم ترمز دستی 

STARTیاONباتریسوئیچ در موقیت

جعبه فیوز محفظه موتور جعبه فیوز داشبورد

کیلومتر شمار پنل 

میکرو سوئیچ اهرم ترمز دستی
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27 - PARKING BRAKE

27–4

27

Specifications

Torque Specifications

Rear DIH (Drum-in-hat)

Tools

General Tools

Description Torque (N·m)

Wheel Mounting Bolt 110 ± 10

Parking Brake Control Mechanism Adjusting Nut 4 ± 1

Coupling Nut Between Parking Brake Control 
Mechanism Assembly and Body 25 ± 4

Coupling Nut Between Rear Parking Brake Cable 
Assembly Fixing Bracket and Rear Shaft Assembly 10 ± 1.5

Coupling Bolt Between Speed Sensor and Parking 
Brake Assembly 9 ± 1.5

Description Standard Thickness (mm) Minimum Thickness (mm)

Rear Brake Shoe Lining 2.8 1

Description Standard Inner Diameter (mm) Maximum Inner Diameter (mm)

Rear Brake Disc 186 186.2

Digital Multimeter

Vernier Caliper

RCH0000002

RCH0000019

استانداردها 
گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچ های مجموعه ترمز دستی  میزان 

)DRUM-IN-HAT (  خ عقب چر

ابزارهای مورد نیاز 

گشتاور مورد نیاز برای بستن  )N.m ( نام پیچ  

خ ها  10 ± 110 پیچ  چر

کنترل ترمز دستی  1 ± 4 مهره تنظیم مکانیزم 

 4 ± 25 مهره اتصال بین اهرم ترمز دستی و بدنه

 1.5 ± 10 مهره اتصال بین  پایه نصب اهرم ترمز دستی و  رابط عقبی

خ 1.5 ± 9 پیچ اتصال سنسور سرعت و مجموعه ترمز چر

حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm(نام قطعه

۲.۸۱ لنت ترمز عقب

حداقل ضخامت )mm(ضخامت استاندارد)mm(نام قطعه

۱۸6۱۸6.۲ دیسک ترمز عقب

مولتی متر

 کولیس
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27 - PARKING BRAKE

27–7

27

ON-VEHICLE SERVICE

Adjustment

Abnormal parking brake operation may be caused by worn brake shoe lining, incorrect brake shoe clearance 
adjustment, incorrect parking brake control mechanism stroke or incorrect parking brake component 
installation. Perform following procedures to adjust parking brake shoe clearance and parking brake control 
mechanism stroke:
1. Support and raise vehicle to a proper height.
2. Remove the rear wheel (See page 24-9).
3. Adjust the parking brake shoe clearance:

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Using a flat tip screwdriver, pry off brake shoe 

adjusting hole plug (arrow).

c. Rotate brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly clockwise or counterclockwise to adjust 
parking brake shoe clearance.

d. Try to rotate rear brake disc by hand to confirm that brake disc rotates freely. Check that there is no 
brake drag for brake shoe.

4. Adjust the parking brake control mechanism stroke:
a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Rotate parking brake control mechanism adjusting nut 

(arrow), until parking brake control mechanism stroke 
is correct.
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RM1A270030
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ON-VEHICLE SERVICE

Adjustment

Abnormal parking brake operation may be caused by worn brake shoe lining, incorrect brake shoe clearance 
adjustment, incorrect parking brake control mechanism stroke or incorrect parking brake component 
installation. Perform following procedures to adjust parking brake shoe clearance and parking brake control 
mechanism stroke:
1. Support and raise vehicle to a proper height.
2. Remove the rear wheel (See page 24-9).
3. Adjust the parking brake shoe clearance:

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Using a flat tip screwdriver, pry off brake shoe 

adjusting hole plug (arrow).

c. Rotate brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly clockwise or counterclockwise to adjust 
parking brake shoe clearance.

d. Try to rotate rear brake disc by hand to confirm that brake disc rotates freely. Check that there is no 
brake drag for brake shoe.

4. Adjust the parking brake control mechanism stroke:
a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Rotate parking brake control mechanism adjusting nut 

(arrow), until parking brake control mechanism stroke 
is correct.
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سرویس و نگهداری 
 تنظیمات ترمز دستی 

کورس نادرست اهرم ترمز دستی و یا در  کفشک،  کفشک ترمزدستی و یا تنظیم نادرست خالصی   نقص در عملکرد  ترمز دستی ممکن است در اثر ساییدگی  لنت 
کنید : کورس مکانیزم آن به روش زیر عمل  کفشک ترمز دستی و  خ دهد. برای تنظیم خالصی  اثر نصب  نادرست اجزای ترمز دستی ر

کمک باال بر یا جک  مناسب باال بیاورید .  1. خودرو را تا ارتفاع مناسب به 
کنید(. ع  کنید ) به صفحات 9-24 رجو خ عقب را باز  2. چر

کفشک ترمز دستی را تنظیم نمایید .  3. لقی 
کنید .  کاماًل  آزاد  a. اهرم ترمز دستی را 

کنید. ج  گوشتی تخت)۲سو(،  درپوش سوراخ تنظیم را خار b. با استفاده از یک پیچ 

ــالف  ــا خ ــا ی ــه ه ــت عقرب ــد الزم در جه ــا ح ــتی را ت ــز دس ــک ترم کفش ــی  ــم لق ــچ تنظی c.پی
گیرایــی  کفشــک ترمــز دســتی و خالصــی یــا  جهــت عقربــه هــای ســاعت بگردانیــد تــا لقــی 

ترمــز دســتی  تنظیــم شــود .

کــه ترمــز دســتی خوابیــده اســت امتحــان  خ هــای عقــب را هنگامــی  d. چرخــش آزادانــه چر
کفشــک  بــه یــک  کــه ترمــز بــه خاطــر  درگیــری  کنید.بــا تســت جــاده ای مطمئــن شــوید 

کشــیده نمــی شــود .  طــرف 
کنید : 4. رگالژ اهرم ترمز دستی  را تنظیم 

کنید.  کاماًل آزاد  a. اهرم ترمز دستی را 
کنتــرل ترمــز دســتی  کــورس مکانیــزم  کــه  b. مهــره تنظیــم مکانیــزم را بچرخانیــد تــا وقتــی 

تصحیــح شــود . 
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26 -ترمز دستی

 صفحه مورد نظر محل عیب احتمالی عالئم عیب

۷-۲۷ رگالژ نبودن ترمز دستی درگیر بودن ترمز دستی

کفشک ترمز دستی ۷-۲۷ کم بودن خالصی 

۱۸-۲۷ خرابی فنر برگشت لنت ترمز دستی

عملکرد ضعیف ترمز دستی 

کفشک ترمز دستی ۱۸-۲۷ سایش 

۳۸-۲6 سایش شدید دیسک ترمز دستی

۱۱-۲۷نصب نادرست اهرم ترمز دستی

کردن اهرم ترمز دستی ۱۱-۲۷ گیر 

۱۳-۲۷ درست نصب نشدن سیم ترمز دستی

کشیدن ترمز دستی روشن نمی شود . ۹-۲۷ معیوب بودن  مدار چراغ هشدارچراغ هشدار ترمز دستی موقع 

عیب یابی
نکته : 

کنیــد  کمــک بگیریــد . بخــش هــای تعییــن شــده و ایــرادات احتمالــی را بــه ترتیــب چــک  ج در جــدول زیــر بــرای  تشــخیص عیــب و ایــراد خــودرو  از عالئــم و علــل منــدر
و  قطعــات معیــوب را تعمیــر یــا تعویــض نماییــد.
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27 - PARKING BRAKE

27–7

27

ON-VEHICLE SERVICE

Adjustment

Abnormal parking brake operation may be caused by worn brake shoe lining, incorrect brake shoe clearance 
adjustment, incorrect parking brake control mechanism stroke or incorrect parking brake component 
installation. Perform following procedures to adjust parking brake shoe clearance and parking brake control 
mechanism stroke:
1. Support and raise vehicle to a proper height.
2. Remove the rear wheel (See page 24-9).
3. Adjust the parking brake shoe clearance:

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Using a flat tip screwdriver, pry off brake shoe 

adjusting hole plug (arrow).

c. Rotate brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly clockwise or counterclockwise to adjust 
parking brake shoe clearance.

d. Try to rotate rear brake disc by hand to confirm that brake disc rotates freely. Check that there is no 
brake drag for brake shoe.

4. Adjust the parking brake control mechanism stroke:
a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Rotate parking brake control mechanism adjusting nut 

(arrow), until parking brake control mechanism stroke 
is correct.
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سرویس و نگهداری 
 تنظیمات ترمز دستی 

کورس نادرست اهرم ترمز دستی و یا در  کفشک،  کفشک ترمزدستی و یا تنظیم نادرست خالصی   نقص در عملکرد  ترمز دستی ممکن است در اثر ساییدگی  لنت 
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کمک باال بر یا جک  مناسب باال بیاورید .  1. خودرو را تا ارتفاع مناسب به 
کنید(. ع  کنید ) به صفحات 9-24 رجو خ عقب را باز  2. چر

کفشک ترمز دستی را تنظیم نمایید .  3. لقی 
کنید .  کاماًل  آزاد  a. اهرم ترمز دستی را 

کنید. ج  گوشتی تخت)۲سو(،  درپوش سوراخ تنظیم را خار b. با استفاده از یک پیچ 

ــالف  ــا خ ــا ی ــه ه ــت عقرب ــد الزم در جه ــا ح ــتی را ت ــز دس ــک ترم کفش ــی  ــم لق ــچ تنظی c.پی
گیرایــی  کفشــک ترمــز دســتی و خالصــی یــا  جهــت عقربــه هــای ســاعت بگردانیــد تــا لقــی 

ترمــز دســتی  تنظیــم شــود .

کــه ترمــز دســتی خوابیــده اســت امتحــان  خ هــای عقــب را هنگامــی  d. چرخــش آزادانــه چر
کفشــک  بــه یــک  کــه ترمــز بــه خاطــر  درگیــری  کنید.بــا تســت جــاده ای مطمئــن شــوید 

کشــیده نمــی شــود .  طــرف 
کنید : 4. رگالژ اهرم ترمز دستی  را تنظیم 

کنید.  کاماًل آزاد  a. اهرم ترمز دستی را 
کنتــرل ترمــز دســتی  کــورس مکانیــزم  کــه  b. مهــره تنظیــم مکانیــزم را بچرخانیــد تــا وقتــی 

تصحیــح شــود . 
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 صفحه مورد نظر محل عیب احتمالی عالئم عیب

۷-۲۷ رگالژ نبودن ترمز دستی درگیر بودن ترمز دستی

کفشک ترمز دستی ۷-۲۷ کم بودن خالصی 

۱۸-۲۷ خرابی فنر برگشت لنت ترمز دستی

عملکرد ضعیف ترمز دستی 

کفشک ترمز دستی ۱۸-۲۷ سایش 

۳۸-۲6 سایش شدید دیسک ترمز دستی

۱۱-۲۷نصب نادرست اهرم ترمز دستی

کردن اهرم ترمز دستی ۱۱-۲۷ گیر 

۱۳-۲۷ درست نصب نشدن سیم ترمز دستی

کشیدن ترمز دستی روشن نمی شود . ۹-۲۷ معیوب بودن  مدار چراغ هشدارچراغ هشدار ترمز دستی موقع 

عیب یابی
نکته : 

کنیــد  کمــک بگیریــد . بخــش هــای تعییــن شــده و ایــرادات احتمالــی را بــه ترتیــب چــک  ج در جــدول زیــر بــرای  تشــخیص عیــب و ایــراد خــودرو  از عالئــم و علــل منــدر
و  قطعــات معیــوب را تعمیــر یــا تعویــض نماییــد.
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27 - PARKING BRAKE

27–9

27

Parking Brake Switch Assembly

On-vehicle Inspection

1. Disconnect parking brake switch assembly connector, 
and check continuity of parking brake switch assembly 
with ohm band of digital multimeter as shown in table 
below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace parking brake switch 
assembly.

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly.

a. Disconnect parking brake switch assembly wire 
harness connector (arrow) as shown in illustration.

RM1A270040

1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - Body 
ground

Parking brake 
applied (switch 
pin released)

Continuity

Parking brake 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270050

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–9

27

Parking Brake Switch Assembly

On-vehicle Inspection

1. Disconnect parking brake switch assembly connector, 
and check continuity of parking brake switch assembly 
with ohm band of digital multimeter as shown in table 
below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace parking brake switch 
assembly.

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly.

a. Disconnect parking brake switch assembly wire 
harness connector (arrow) as shown in illustration.

RM1A270040

1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - Body 
ground

Parking brake 
applied (switch 
pin released)

Continuity

Parking brake 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270050

میکرو سوئیچ ترمز دستی 
بررسی روی خودرو 

کمک مولتی  کنید  و سالم بودن  فیوز  را به  1.  سوکت میکرو  سوئیچ ترمز دستی را  قطع 
کنترل نمایید . متر  و بر اساس جدول زیر 

شرایط استاندارد 

کردن : باز 

کنید.  گر نتیجه مطلوب نبود ، میکرو سوئیچ  یا فیوز ترمز دستی را تعویض  ا

شرایط استاندارد  وضعیت اتصال مولتی متر

ترمینال ۱- بدنه 

شده کشیده  دستی  ترمز    
 است ) میکرو سوئیچ یا فیوز

قطع است (
 اتصال برقرار است

است آزاد  دستی  ترمز 
فیوز یا  سوئیچ  )میکرو    

وصل شده است (
اتصال وجود ندارد

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
مراقب باشید هنگام باز و بسته نمودن قطعات ، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

خ را ببندید. 1. چر
کنید.  کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

کنید .  3. میکرو سوئیچ ترمز دستی  را باز 
کنید ) فلش(. A.  سوکت میکرو  سوئیچ ترمز دستی را مطابق شکل باز 
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خ عقب را با دست بچرخانید .  کنید  و  چر کاماًل آزاد  c. روش تنظیم صحیح :  بعد  از تنظیم، مکانیزم ترمز دستی  را 
گیر می چرخد،  تنظیم درست بوده است .  خ عقب به راحتی و بدون  گر چر ا

خ عقــب بــا دســت ، مقاومــت احســاس شــود .دوبــاره ترمــز دســتی  گردانــدن چــر اهــرم ترمــز دســتی را  بــاال بکشــید تــا وقتــی یــک صــدای تــق  شــنیده شــود و  موقــع  
خ عقــب دیگــر امــکان چرخیــدن نداشــته باشــد. را بــاال بکشــید تــا وقتــی  دو یــا ســه  بــار صــدای تــق  شــنیده شــود در ایــن حالــت بایــد چــر

کار با دستی ، باید چراغ  هشدار ترمز دستی  با همان صدای تق اول روشن شود .  d. موقع 
باید همیشه چراغ هشدار ترمز دستی با اولین صدای ترمز دستی  روشن شود . 

کورس اهرم ترمز دستی، باید شرایط زیر برقرار باشد  : e. بعد از تنظیم 
کمتــر از  N 250  باشــد . وقتــی خــودرو در جــاده عــادی  در حــال  وقتــی خــودرو روی  رمپــی بــا شــیب °20درجــه  پــارک شــده اســت ، نیــروی ترمــز دســتی بایــد 

کــورس اســتاندارد ترمــز دســتی 3 تــا 6 دندانــه اســت .  حرکــت اســت ،  
کورس دستی ترمز  درست شود .  کنید تا وقتی  گر نتیجه خوب نبود ، روشهای فوق را تکرار  f. ا

کنید(. کنید) صفحه 9-24 را مالحظه  خ عقب را نصب  5.  چر
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27 - PARKING BRAKE

27–9

27

Parking Brake Switch Assembly

On-vehicle Inspection

1. Disconnect parking brake switch assembly connector, 
and check continuity of parking brake switch assembly 
with ohm band of digital multimeter as shown in table 
below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace parking brake switch 
assembly.

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly.

a. Disconnect parking brake switch assembly wire 
harness connector (arrow) as shown in illustration.

RM1A270040

1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - Body 
ground

Parking brake 
applied (switch 
pin released)

Continuity

Parking brake 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270050

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–9

27

Parking Brake Switch Assembly

On-vehicle Inspection

1. Disconnect parking brake switch assembly connector, 
and check continuity of parking brake switch assembly 
with ohm band of digital multimeter as shown in table 
below.
Standard Condition

If result is not as specified, replace parking brake switch 
assembly.

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly.

a. Disconnect parking brake switch assembly wire 
harness connector (arrow) as shown in illustration.

RM1A270040

1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - Body 
ground

Parking brake 
applied (switch 
pin released)

Continuity

Parking brake 
released (switch 

pin pushed)
No continuity

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270050

میکرو سوئیچ ترمز دستی 
بررسی روی خودرو 

کمک مولتی  کنید  و سالم بودن  فیوز  را به  1.  سوکت میکرو  سوئیچ ترمز دستی را  قطع 
کنترل نمایید . متر  و بر اساس جدول زیر 

شرایط استاندارد 

کردن : باز 

کنید.  گر نتیجه مطلوب نبود ، میکرو سوئیچ  یا فیوز ترمز دستی را تعویض  ا

شرایط استاندارد  وضعیت اتصال مولتی متر

ترمینال ۱- بدنه 

شده کشیده  دستی  ترمز    
 است ) میکرو سوئیچ یا فیوز

قطع است (
 اتصال برقرار است

است آزاد  دستی  ترمز 
فیوز یا  سوئیچ  )میکرو    

وصل شده است (
اتصال وجود ندارد

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
مراقب باشید هنگام باز و بسته نمودن قطعات ، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

خ را ببندید. 1. چر
کنید.  کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

کنید .  3. میکرو سوئیچ ترمز دستی  را باز 
کنید ) فلش(. A.  سوکت میکرو  سوئیچ ترمز دستی را مطابق شکل باز 
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خ عقب را با دست بچرخانید .  کنید  و  چر کاماًل آزاد  c. روش تنظیم صحیح :  بعد  از تنظیم، مکانیزم ترمز دستی  را 
گیر می چرخد،  تنظیم درست بوده است .  خ عقب به راحتی و بدون  گر چر ا

خ عقــب بــا دســت ، مقاومــت احســاس شــود .دوبــاره ترمــز دســتی  گردانــدن چــر اهــرم ترمــز دســتی را  بــاال بکشــید تــا وقتــی یــک صــدای تــق  شــنیده شــود و  موقــع  
خ عقــب دیگــر امــکان چرخیــدن نداشــته باشــد. را بــاال بکشــید تــا وقتــی  دو یــا ســه  بــار صــدای تــق  شــنیده شــود در ایــن حالــت بایــد چــر

کار با دستی ، باید چراغ  هشدار ترمز دستی  با همان صدای تق اول روشن شود .  d. موقع 
باید همیشه چراغ هشدار ترمز دستی با اولین صدای ترمز دستی  روشن شود . 

کورس اهرم ترمز دستی، باید شرایط زیر برقرار باشد  : e. بعد از تنظیم 
کمتــر از  N 250  باشــد . وقتــی خــودرو در جــاده عــادی  در حــال  وقتــی خــودرو روی  رمپــی بــا شــیب °20درجــه  پــارک شــده اســت ، نیــروی ترمــز دســتی بایــد 

کــورس اســتاندارد ترمــز دســتی 3 تــا 6 دندانــه اســت .  حرکــت اســت ،  
کورس دستی ترمز  درست شود .  کنید تا وقتی  گر نتیجه خوب نبود ، روشهای فوق را تکرار  f. ا

کنید(. کنید) صفحه 9-24 را مالحظه  خ عقب را نصب  5.  چر
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27 - PARKING BRAKE

27–11

27

Parking Brake Control Mechanism Assembly

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly (See page 27-9).
4. Remove the parking brake control mechanism assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Loosen locking nut (arrow) from parking brake control 

mechanism assembly to release tension of parking 
brake cable assembly.
(Tightening torque: 4 ± 1 N·m)

c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between parking 
brake control mechanism assembly and body.
(Tightening torque: 25 ± 4 N·m)

d. Disengage rear parking brake cable assemblies from 
grooves (arrow) on both rear sides of parking brake 
control mechanism assembly.

e. Remove the parking brake control mechanism assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270030

RM1A270070

RM1A270080

کنترل ترمز دستی  مجموعه مکانیزم 
کردن   باز 

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

خ را ببندید. 1. مجموعه چر
ع شود(. کنید. ) به صفحات 8-46 رجو کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

ع شود(. کنید . ) به صفحات 9-27 رجو 3. میکرو سوئیچ ترمز دستی  را باز 
کنید. 4. اهرم ترمز دستی را باز 

کنید .  کاماًل آزاد  کنترل ترمز  دستی  را  a. مکانیزم 
کنید تا مجموعه سیم ترمز دستی آزاد  b. مهر قفلی )فلش (رگالژ ترمز دستی را  شل 

شود . 

کنید. c.سه مهره اتصال )فلش( بین اهرم ترمز دستی و بدنه را باز 

)4±1N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)25±4N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

D. در هر دو سمت اهرم ترمز دستی ،سیم های ترمز دستی عقب را از شیارها )فلش( 
بیرون بیاورید.

کنید. E.اهرم ترمز دستی را جدا 
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27 - PARKING BRAKE

27–10

27

b. Loosen fixing screw (arrow) from parking brake switch 
assembly.

c. Remove the parking brake switch assembly.

Inspection

1. Check the parking brake switch assembly.
a. Check parking brake switch assembly for wear or breakage. Replace parking brake switch assembly as 

necessary.
b. Check parking brake switch assembly compression spring for damage or weak in elasticity. Replace 

parking brake switch assembly as necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A270060

کنید . B. پیچ اتصال )فلش(  میکرو سوئیچ ترمز  دستی  را باز 

کنید . میکرو سوئیچ ترمز دستی را جدا   .C

بازدید و بررسی
کنید.  1. مجموعه ترمز دستی را چک 

کنید .  کنید.در صورت لزوم میکرو سوئیچ ترمز دستی را  تعویض  a. وجود سائیدگی  و یا شکستگی  در ترمز دستی را چک 
کنید.  در صورت لزوم آن را تعویض نمایید .  b. خرابی و یا آسیب دیدگی فنر میکرو سوئیچ ترمز دستی را چک 

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس  باز 
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27 - PARKING BRAKE

27–11

27

Parking Brake Control Mechanism Assembly

Removal

1. Fix the wheel assembly.
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the parking brake switch assembly (See page 27-9).
4. Remove the parking brake control mechanism assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Loosen locking nut (arrow) from parking brake control 

mechanism assembly to release tension of parking 
brake cable assembly.
(Tightening torque: 4 ± 1 N·m)

c. Remove 3 coupling nuts (arrow) between parking 
brake control mechanism assembly and body.
(Tightening torque: 25 ± 4 N·m)

d. Disengage rear parking brake cable assemblies from 
grooves (arrow) on both rear sides of parking brake 
control mechanism assembly.

e. Remove the parking brake control mechanism assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270030

RM1A270070

RM1A270080

کنترل ترمز دستی  مجموعه مکانیزم 
کردن   باز 

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

خ را ببندید. 1. مجموعه چر
ع شود(. کنید. ) به صفحات 8-46 رجو کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

ع شود(. کنید . ) به صفحات 9-27 رجو 3. میکرو سوئیچ ترمز دستی  را باز 
کنید. 4. اهرم ترمز دستی را باز 

کنید .  کاماًل آزاد  کنترل ترمز  دستی  را  a. مکانیزم 
کنید تا مجموعه سیم ترمز دستی آزاد  b. مهر قفلی )فلش (رگالژ ترمز دستی را  شل 

شود . 

کنید. c.سه مهره اتصال )فلش( بین اهرم ترمز دستی و بدنه را باز 

)4±1N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)25±4N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

D. در هر دو سمت اهرم ترمز دستی ،سیم های ترمز دستی عقب را از شیارها )فلش( 
بیرون بیاورید.

کنید. E.اهرم ترمز دستی را جدا 
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27 - PARKING BRAKE

27–10

27

b. Loosen fixing screw (arrow) from parking brake switch 
assembly.

c. Remove the parking brake switch assembly.

Inspection

1. Check the parking brake switch assembly.
a. Check parking brake switch assembly for wear or breakage. Replace parking brake switch assembly as 

necessary.
b. Check parking brake switch assembly compression spring for damage or weak in elasticity. Replace 

parking brake switch assembly as necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A270060

کنید . B. پیچ اتصال )فلش(  میکرو سوئیچ ترمز  دستی  را باز 

کنید . میکرو سوئیچ ترمز دستی را جدا   .C

بازدید و بررسی
کنید.  1. مجموعه ترمز دستی را چک 

کنید .  کنید.در صورت لزوم میکرو سوئیچ ترمز دستی را  تعویض  a. وجود سائیدگی  و یا شکستگی  در ترمز دستی را چک 
کنید.  در صورت لزوم آن را تعویض نمایید .  b. خرابی و یا آسیب دیدگی فنر میکرو سوئیچ ترمز دستی را چک 

بستن 
کردن است .  نحوه بستن برعکس  باز 
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Rear Parking Brake Cable Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the rear parking brake cable assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Loosen locking nut (arrow) from parking brake control 

mechanism assembly to release tension of parking 
brake cable assembly.
(Tightening torque: 4 ± 1 N·m)

c. Disengage rear parking brake cable assembly from 
groove (arrow) on rear side of parking brake control 
mechanism assembly.

d. Disengage rear parking brake cable assembly from 
body lower positioning hole (arrow), and remove 3 
coupling bolts (1) between rear parking brake cable 
assembly fixing bracket and body. 
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270030

RM1A270081

1

RM1A270090

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

مجموعه سیم ترمز دستی عقب 
کردن  باز 

نکته :
کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. خ  عقب چپ را باز  1. مجموعه چر
کنید. کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

کنید.  3. مجموعه سیم ترمز دستی عقب  را باز 
کنید. کاماًل آزاد  کنترل ترمز  دستی را  a. مکانیزم 

کنید تا سیم ترمز دستی آزاد شود .  b. مهر قفلی )فلش (رگالژ ترمز دستی را  شل 

کنید. c. سیم های ترمز دستی عقب را از شیارهای)فلش( عقب اهرم ترمز دستی  رها 

کرده و  d. سیم ترمز دستی را از  سوراخ موقعیت دهی پایین بدنه خودرو )فلش(  جدا 
کنید. سه پیچ  اتصال )1( بین  بدنه و  پایه های سیم ترمز دستی را باز 

)4±1N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)10±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 
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بستن 
نحوه بستن برعکس بازکردن است . 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه مهره ها را تا 

  توجه

نکته :
کورس آن  را درست تنظیم نمایید .  کنید  و در صورت لزوم با مهره رگالژ ترمز دستی ،  کورس آن را چک  بعد از نصب مجموعه ترمز دستی ، 
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27 - PARKING BRAKE

27–13

27

Rear Parking Brake Cable Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
2. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
3. Remove the rear parking brake cable assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Loosen locking nut (arrow) from parking brake control 

mechanism assembly to release tension of parking 
brake cable assembly.
(Tightening torque: 4 ± 1 N·m)

c. Disengage rear parking brake cable assembly from 
groove (arrow) on rear side of parking brake control 
mechanism assembly.

d. Disengage rear parking brake cable assembly from 
body lower positioning hole (arrow), and remove 3 
coupling bolts (1) between rear parking brake cable 
assembly fixing bracket and body. 
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270030

RM1A270081

1

RM1A270090

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

مجموعه سیم ترمز دستی عقب 
کردن  باز 

نکته :
کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. خ  عقب چپ را باز  1. مجموعه چر
کنید. کنسول وسط را باز  2. مجموعه 

کنید.  3. مجموعه سیم ترمز دستی عقب  را باز 
کنید. کاماًل آزاد  کنترل ترمز  دستی را  a. مکانیزم 

کنید تا سیم ترمز دستی آزاد شود .  b. مهر قفلی )فلش (رگالژ ترمز دستی را  شل 

کنید. c. سیم های ترمز دستی عقب را از شیارهای)فلش( عقب اهرم ترمز دستی  رها 

کرده و  d. سیم ترمز دستی را از  سوراخ موقعیت دهی پایین بدنه خودرو )فلش(  جدا 
کنید. سه پیچ  اتصال )1( بین  بدنه و  پایه های سیم ترمز دستی را باز 

)4±1N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)10±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 
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بستن 
نحوه بستن برعکس بازکردن است . 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه مهره ها را تا 

  توجه

نکته :
کورس آن  را درست تنظیم نمایید .  کنید  و در صورت لزوم با مهره رگالژ ترمز دستی ،  کورس آن را چک  بعد از نصب مجموعه ترمز دستی ، 
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بستن 
نحوه بستن برعکس بازکردن است . 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه پیچ ها و مهرهای اتصال را تا 

  توجه

نکته :
کار میکنــد .   کــه  بعــد از تنظیــم، ترمــز دســتی درســت  کنیــد . مطمئــن شــوید  کفشــک ترمــز دســتی  و یــا ســیم ترمــز دســتی ، ترمــز دســتی را تنظیــم  بعــد از تعویــض  
گردنــد ،  خ هــا  راحــت نمــی  گــر چــر خ هــای عقــب مطمئــن شــوید . ا کنیــد و از چرخــش آزاد چــر کنیــد. اهــرم ترمــز دســتی  را آزاد  کــورس اهــرم  ترمــز دســتی را  چــک 
کــورس ایــن مکانیــزم  مجــددًا  کفشــک ترمــز دســتی عقــب ،  بایــد بعــد از  یــک دوره رانندگــی ،  کنیــد . بــه خاطــر مســئله ســایش  لنتهــای  رونــد تنظیــم را مجــددًا تکــرار 

تنظیــم شــود.
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27

e. Remove 2 coupling nuts (arrow) between rear parking 
brake cable assembly fixing bracket and rear shaft 
assembly.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

f. Remove the rear left wheel speed sensor assembly 
fixing bolt (arrow).
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

g. Remove fixing bolts (arrow) between rear parking 
brake cable bracket and rear brake assembly, and 
disengage rear parking brake cable assembly end (1) 
from pulling arm.

h. Disengage clip (1) and remove rear parking brake 
cable assembly.

RM1A270100

RM1A270105

1

RM1A270110

1

RM1A270120

کسل عقب را باز  e. دو مهره اتصال )فلش( بین  پایه اتصال  سیم ترمز دستی عقب و ا
کنید . 

کنید. خ عقب ) فلش( را باز  f.پیچ اتصال  سنسور سرعت چر

کرده  g.پیچ های اتصال )فلش( بین پایه سیم ترمز دستی و مجموعه ترمز عقب را باز 
کنید. کشنده آزاد  و  سر سیم های ترمز دستی عقب )1( را از بازوی 

کرده و سیم ترمز دستی عقب را درآورید.  h. بست )1( را باز 

)10±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 

)9±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 
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بستن 
نحوه بستن برعکس بازکردن است . 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه پیچ ها و مهرهای اتصال را تا 

  توجه

نکته :
کار میکنــد .   کــه  بعــد از تنظیــم، ترمــز دســتی درســت  کنیــد . مطمئــن شــوید  کفشــک ترمــز دســتی  و یــا ســیم ترمــز دســتی ، ترمــز دســتی را تنظیــم  بعــد از تعویــض  
گردنــد ،  خ هــا  راحــت نمــی  گــر چــر خ هــای عقــب مطمئــن شــوید . ا کنیــد و از چرخــش آزاد چــر کنیــد. اهــرم ترمــز دســتی  را آزاد  کــورس اهــرم  ترمــز دســتی را  چــک 
کــورس ایــن مکانیــزم  مجــددًا  کفشــک ترمــز دســتی عقــب ،  بایــد بعــد از  یــک دوره رانندگــی ،  کنیــد . بــه خاطــر مســئله ســایش  لنتهــای  رونــد تنظیــم را مجــددًا تکــرار 

تنظیــم شــود.
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27–14

27

e. Remove 2 coupling nuts (arrow) between rear parking 
brake cable assembly fixing bracket and rear shaft 
assembly.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

f. Remove the rear left wheel speed sensor assembly 
fixing bolt (arrow).
(Tightening torque: 9 ± 1.5 N·m)

g. Remove fixing bolts (arrow) between rear parking 
brake cable bracket and rear brake assembly, and 
disengage rear parking brake cable assembly end (1) 
from pulling arm.

h. Disengage clip (1) and remove rear parking brake 
cable assembly.

RM1A270100

RM1A270105

1

RM1A270110

1

RM1A270120

کسل عقب را باز  e. دو مهره اتصال )فلش( بین  پایه اتصال  سیم ترمز دستی عقب و ا
کنید . 

کنید. خ عقب ) فلش( را باز  f.پیچ اتصال  سنسور سرعت چر

کرده  g.پیچ های اتصال )فلش( بین پایه سیم ترمز دستی و مجموعه ترمز عقب را باز 
کنید. کشنده آزاد  و  سر سیم های ترمز دستی عقب )1( را از بازوی 

کرده و سیم ترمز دستی عقب را درآورید.  h. بست )1( را باز 

)10±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 

)9±1.5N.m: کردن )گشتاور سفت 
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Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
2. Remove the rear left brake caliper assembly (See page 26-38).
3. Remove the rear left brake disc (See page 26-38).
4. Remove the rear left hub bearing assembly (See page 22-20).
5. Remove the left parking brake assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Remove 4 coupling bolts (arrow) between left parking 

brake assembly and rear shaft assembly.
(Tightening torque: 55 - 60 N·m)

c. Remove fixing bolts (arrow) between rear parking 
brake cable bracket and rear brake assembly, and 
disengage rear parking brake cable assembly end (1) 
from pulling arm.

d. Remove the left parking brake assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270170

1

RM1A270110

کردن  باز 

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از  وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

نکته :
کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. خ عقب چپ را باز  1.چر
کنید. کالیپر ترمز را باز  2.  مجموعه 

کنید. 3. دیسک ترمز را باز 
کنید. 4. مجموعه یاتاقان توپی را باز 

کنید.  خ را باز  5. مجموعه ترمز دستی چر
کنید. کاماًل آزاد  a. مکانیزم رگالژ ترمز  دستی را 

کنید. خ عقب را باز  b. 4 پیچ اتصال بین مجموعه ترمز دستی  و مهور چر

c. پیــچ هــای اتصــال ) فلــش(  بیــن پایــه ســیم ترمــز دســتی و مجموعــه ترمــز عقــب را بــاز 
کشــنده درآوریــد .  کنیــد و  ســر ســیم ترمــز دســتی )1( را از بــازوی 

کنید. خ عقب را باز  d. مجموعه ترمز دستی چر

)55±60N.m: کردن )گشتاور سفت 
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Parking Brake Assembly

1 - Rear Brake Disc 2 - Parking Brake Assembly

3 - Brake Shoe Return Tension Spring (Upper) 4 - Pulling Arm Dust Boot

5 - Pulling Arm 6 - Parking Push Rod

7 - Left Parking Brake Shoe Lining 8 - Compression Spring Pin

9 - Brake Shoe Compression Spring 10 - Compression Spring Seat

11 - Brake Shoe Return Tension Spring (Lower) 12 - Brake Shoe Clearance Adjustment Mechanism 
Assembly

13 - Right Parking Brake Shoe Lining

RM1A270160  

3

4

5

6

8

9

2

1

12

13

10

11

7

مجموعه ترمز دستی 

مجموعه ترمز دستی . 2دیسک ترمز  عقب . 1

کفشک ترمز  )باالیی(. 3 کشنده . 4فنر برگشت  گردگیر بازوی  

کشنده. 5 اهرم فشاری ترمز دستی . 6بازوی 

کفشک ترمز دستی  سمت چپ. 7 پین فنری فشاری . 8لنت 

کفشک ترمز . 9 پولکی نگه دارنده فنر. 10فنر نگه دارنده 

کفشک ترمز  )پایینی(. 11 کفشک ترمز . 12فنر برگشت  مجموعه مکانیزم رگالژ 

کفشک ترمز دستی سمت راست . 13 لنت 
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27–17

27

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left wheel (See page 24-9).
2. Remove the rear left brake caliper assembly (See page 26-38).
3. Remove the rear left brake disc (See page 26-38).
4. Remove the rear left hub bearing assembly (See page 22-20).
5. Remove the left parking brake assembly.

a. Fully release the parking brake control mechanism.
b. Remove 4 coupling bolts (arrow) between left parking 

brake assembly and rear shaft assembly.
(Tightening torque: 55 - 60 N·m)

c. Remove fixing bolts (arrow) between rear parking 
brake cable bracket and rear brake assembly, and 
disengage rear parking brake cable assembly end (1) 
from pulling arm.

d. Remove the left parking brake assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
Try to prevent body paint surface from being scratched during removal and installation.

RM1A270170

1

RM1A270110

کردن  باز 

برای جلوگیری از بروزحادثه در هنگام انجام تعمیرات از  وسایل ایمنی ضروری استفاده نمایید . 	 
هنگام باز و بسته نمودن قطعات، روی بدنه خودرو خط نیاندازید . 	 

  توجه

نکته :
کنید . 	  برای سمت چپ و راست از یک روش استفاده 
 روش های زیر  برای سمت چپ هستند . 	 

کنید. خ عقب چپ را باز  1.چر
کنید. کالیپر ترمز را باز  2.  مجموعه 

کنید. 3. دیسک ترمز را باز 
کنید. 4. مجموعه یاتاقان توپی را باز 

کنید.  خ را باز  5. مجموعه ترمز دستی چر
کنید. کاماًل آزاد  a. مکانیزم رگالژ ترمز  دستی را 

کنید. خ عقب را باز  b. 4 پیچ اتصال بین مجموعه ترمز دستی  و مهور چر

c. پیــچ هــای اتصــال ) فلــش(  بیــن پایــه ســیم ترمــز دســتی و مجموعــه ترمــز عقــب را بــاز 
کشــنده درآوریــد .  کنیــد و  ســر ســیم ترمــز دســتی )1( را از بــازوی 

کنید. خ عقب را باز  d. مجموعه ترمز دستی چر

)55±60N.m: کردن )گشتاور سفت 
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27–16

27

Parking Brake Assembly

1 - Rear Brake Disc 2 - Parking Brake Assembly

3 - Brake Shoe Return Tension Spring (Upper) 4 - Pulling Arm Dust Boot

5 - Pulling Arm 6 - Parking Push Rod

7 - Left Parking Brake Shoe Lining 8 - Compression Spring Pin

9 - Brake Shoe Compression Spring 10 - Compression Spring Seat

11 - Brake Shoe Return Tension Spring (Lower) 12 - Brake Shoe Clearance Adjustment Mechanism 
Assembly

13 - Right Parking Brake Shoe Lining

RM1A270160  

3

4

5

6

8

9

2

1

12

13

10

11

7

مجموعه ترمز دستی 

مجموعه ترمز دستی . 2دیسک ترمز  عقب . 1

کفشک ترمز  )باالیی(. 3 کشنده . 4فنر برگشت  گردگیر بازوی  

کشنده. 5 اهرم فشاری ترمز دستی . 6بازوی 

کفشک ترمز دستی  سمت چپ. 7 پین فنری فشاری . 8لنت 

کفشک ترمز . 9 پولکی نگه دارنده فنر. 10فنر نگه دارنده 

کفشک ترمز  )پایینی(. 11 کفشک ترمز . 12فنر برگشت  مجموعه مکانیزم رگالژ 

کفشک ترمز دستی سمت راست . 13 لنت 
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27–19

27

5. Remove the left brake shoe lining.
a. Disengage left brake shoe lining (arrow) from parking 

push rod as shown in illustration.

6. Remove the right brake shoe lining.
a. Disengage right brake shoe lining (arrow) from 

parking push rod as shown in illustration.

7. Remove the parking push rod.
a. Disengage parking push rod (arrow) from pulling arm 

as shown in illustration.

8. Remove the pulling arm.
a. Remove pulling arm (arrow) from pulling arm dust 

boot as shown in illustration.

RM1A270220

RM1A270230

RM1A270240

RM1A270250

کنید. کفشک ترمز دستی سمت چپ را باز  5. لنت 
کنید.  کفشک ترمزدستی  سمت چپ )فلش( را از  میل فشاری  ترمز دستی جدا  a.  لنت 

کنید.  کفشک ترمز دستی سمت راست را باز  6.  لنت 
کنید . ج  کفشک ترمز دستی سمت راست )فلش( را از  جای خود خار a.  لنت 

کنید .  7. میل فشاری ترمز دستی را باز 
کنید. a. میل فشاری )فلش(  را از  بازوی فشاری آزاد 

کنید .  کشنده را باز  8. بازوی 
کنید . گردگیر جدا  کشنده )فلش( را از  a. بازوی 
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27–18

27

Disassembly

1. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (upward arrow).

2. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (downward arrow).

3. Using needle-nose pliers, press brake shoe compression 
spring and rotate compression spring pin to remove 
stopper spring sets (arrow) on both sides.

4. Remove the brake shoe clearance adjustment mechanism assembly.
a. Disengage brake shoe linings on both sides and 

remove brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly (arrow) as shown in illustration.

RM1A270180

RM1A270190

RM1A270200

RM1A270210

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–18

27

Disassembly

1. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (upward arrow).

2. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (downward arrow).

3. Using needle-nose pliers, press brake shoe compression 
spring and rotate compression spring pin to remove 
stopper spring sets (arrow) on both sides.

4. Remove the brake shoe clearance adjustment mechanism assembly.
a. Disengage brake shoe linings on both sides and 

remove brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly (arrow) as shown in illustration.

RM1A270180

RM1A270190

RM1A270200

RM1A270210

کردن دمونتاژ 
کنیــد ــه دقــت جــدا  ــز را ب کفشــک ترم ــر باالیــی برگشــت  ــا اســتفاده از یــک دم باریــک فن  1.  ب

 ) فلش رو به باال(.

کنیــد  کفشــک ترمــز را بــه دقــت جــدا   2. بــا اســتفاده از یــک دم باریــک  فنــر  پائینــی برگشــت 
) فلش رو به پایین(.

کفشــک ترمــز را فشــار داده و پیــن فنــر را  ــا اســتفاده از یــک دم باریــک، فنــر نگه دارنــده  3. ب
ــده )فلــش( موجــود در طرفیــن آن آزاد شــوند .  ــا  فنرهــای  نگهدارن بگردانیــد ت

کنید. کفشک ترمز دستی را آزاد  4. مجموعه مکانیزم تنظیم لقی 
کفشک  کفشک ترمزدستی در دو سمت را آزاد نموده و  مکانیزم تنظیم لقی  a. لنتهای 

کنید. ترمز دستی)فلش( را باز 
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27 - PARKING BRAKE

27–19

27

5. Remove the left brake shoe lining.
a. Disengage left brake shoe lining (arrow) from parking 

push rod as shown in illustration.

6. Remove the right brake shoe lining.
a. Disengage right brake shoe lining (arrow) from 

parking push rod as shown in illustration.

7. Remove the parking push rod.
a. Disengage parking push rod (arrow) from pulling arm 

as shown in illustration.

8. Remove the pulling arm.
a. Remove pulling arm (arrow) from pulling arm dust 

boot as shown in illustration.

RM1A270220

RM1A270230

RM1A270240

RM1A270250

کنید. کفشک ترمز دستی سمت چپ را باز  5. لنت 
کنید.  کفشک ترمزدستی  سمت چپ )فلش( را از  میل فشاری  ترمز دستی جدا  a.  لنت 

کنید.  کفشک ترمز دستی سمت راست را باز  6.  لنت 
کنید . ج  کفشک ترمز دستی سمت راست )فلش( را از  جای خود خار a.  لنت 

کنید .  7. میل فشاری ترمز دستی را باز 
کنید. a. میل فشاری )فلش(  را از  بازوی فشاری آزاد 

کنید .  کشنده را باز  8. بازوی 
کنید . گردگیر جدا  کشنده )فلش( را از  a. بازوی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1098

26 -ترمز دستی

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–18

27

Disassembly

1. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (upward arrow).

2. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (downward arrow).

3. Using needle-nose pliers, press brake shoe compression 
spring and rotate compression spring pin to remove 
stopper spring sets (arrow) on both sides.

4. Remove the brake shoe clearance adjustment mechanism assembly.
a. Disengage brake shoe linings on both sides and 

remove brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly (arrow) as shown in illustration.

RM1A270180

RM1A270190

RM1A270200

RM1A270210

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–18

27

Disassembly

1. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (upward arrow).

2. Using needle-nose pliers, carefully remove brake shoe 
return tension spring (downward arrow).

3. Using needle-nose pliers, press brake shoe compression 
spring and rotate compression spring pin to remove 
stopper spring sets (arrow) on both sides.

4. Remove the brake shoe clearance adjustment mechanism assembly.
a. Disengage brake shoe linings on both sides and 

remove brake shoe clearance adjustment mechanism 
assembly (arrow) as shown in illustration.

RM1A270180

RM1A270190

RM1A270200

RM1A270210

کردن دمونتاژ 
کنیــد ــه دقــت جــدا  ــز را ب کفشــک ترم ــر باالیــی برگشــت  ــا اســتفاده از یــک دم باریــک فن  1.  ب

 ) فلش رو به باال(.

کنیــد  کفشــک ترمــز را بــه دقــت جــدا   2. بــا اســتفاده از یــک دم باریــک  فنــر  پائینــی برگشــت 
) فلش رو به پایین(.

کفشــک ترمــز را فشــار داده و پیــن فنــر را  ــا اســتفاده از یــک دم باریــک، فنــر نگه دارنــده  3. ب
ــده )فلــش( موجــود در طرفیــن آن آزاد شــوند .  ــا  فنرهــای  نگهدارن بگردانیــد ت

کنید. کفشک ترمز دستی را آزاد  4. مجموعه مکانیزم تنظیم لقی 
کفشک  کفشک ترمزدستی در دو سمت را آزاد نموده و  مکانیزم تنظیم لقی  a. لنتهای 

کنید. ترمز دستی)فلش( را باز 
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کنید.	  کفشک ترمز  تنظیم  کفشک ترمز نسبت را به وسیله رگالژ مکانیزم تنظیم لقی  بعد از تکمیل نصب اجزا، لقی مناسب 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه پیچ های اتصال را تا 
که بست ها در جای خود نصب شده اند .	  مطمئن شوید 

  توجه

  توجه

کنید .  کفشک ترمز ، آن را تعویض  e. در صورت شکستگی ، آسیب دیدگی و یا ضعیف بودن فنر نگهدارنده 
کنید .  کفشک ترمز آن را تعویض  کردن ،  آسیب دیدگی و یا در رفتن مکانیزم تنظیم خالصی  گیر  f.  درصورت  

کردن : مونتاژ 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

بستن :
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

نکته :
کار میکنــد .   کــه  بعــد از تنظیــم، ترمــز دســتی درســت  کنیــد . مطمئــن شــوید  کفشــک ترمــز دســتی  و یــا ســیم ترمــز دســتی ، ترمــز دســتی را تنظیــم  بعــد از تعویــض  
خ هــا  راحــت نمــی چرخنــد ،  گــر چــر خ هــای عقــب مطمئــن شــوید . ا کنیــد و از چرخــش آزاد چــر کنیــد. اهــرم ترمــز دســتی  را آزاد  کــورس اهــرم  ترمــز دســتی را  چــک 
کــورس ایــن مکانیــزم  مجــددًا  کفشــک ترمــز دســتی عقــب ،  بایــد بعــد از  یــک دوره رانندگــی ،  کنیــد . بــه خاطــر مســئله ســایش  لنتهــای  رونــد تنظیــم را مجــددًا تکــرار 

تنظیــم شــود.
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27–20

27

9. Remove the pulling arm dust boot.
a. Disengage pulling arm dust boot (arrow) from brake 

caliper mounting board assembly (1) as shown in 
illustration.

Inspection

1. Check thickness of brake shoe lining.
a. Using a straightedge, measure thickness of brake 

shoe lining as shown in illustration.
Standard thickness: 2.8 mm
Minimum thickness: 1 mm

b. If thickness of brake shoe lining is not more than 
minimum value, replace brake shoe linings.

2. Check the rear brake disc inner diameter.
a. Using a vernier caliper or equivalent, measure rear 

brake disc inner diameter.
Standard inner diameter: 186 mm
Maximum inner diameter: 186.2 mm

b. If rear brake disc inner diameter is more than maximum value, replace rear brake disc.
3. Check other components.

a. Check if brake shoe return tension spring (upper) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

b. Check if brake shoe return tension spring (lower) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

c. Check if parking push rod and pulling arm are broken, bent or damaged. Replace as necessary.
d. Check if pulling arm dust boot is worn, cracked or dirty. Replace as necessary.

1

RM1A270260

RM1A270270

CAUTION

Replace brake shoe linings in pairs, never replace it alone.

RM1A270280

Chery Automobile Co., Ltd.

27 - PARKING BRAKE

27–20

27

9. Remove the pulling arm dust boot.
a. Disengage pulling arm dust boot (arrow) from brake 

caliper mounting board assembly (1) as shown in 
illustration.

Inspection

1. Check thickness of brake shoe lining.
a. Using a straightedge, measure thickness of brake 

shoe lining as shown in illustration.
Standard thickness: 2.8 mm
Minimum thickness: 1 mm

b. If thickness of brake shoe lining is not more than 
minimum value, replace brake shoe linings.

2. Check the rear brake disc inner diameter.
a. Using a vernier caliper or equivalent, measure rear 

brake disc inner diameter.
Standard inner diameter: 186 mm
Maximum inner diameter: 186.2 mm

b. If rear brake disc inner diameter is more than maximum value, replace rear brake disc.
3. Check other components.

a. Check if brake shoe return tension spring (upper) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

b. Check if brake shoe return tension spring (lower) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

c. Check if parking push rod and pulling arm are broken, bent or damaged. Replace as necessary.
d. Check if pulling arm dust boot is worn, cracked or dirty. Replace as necessary.

1

RM1A270260

RM1A270270

CAUTION

Replace brake shoe linings in pairs, never replace it alone.

RM1A270280

کنید .  کشنده را باز  گردگیر بازوی   .9
کنید.  کالیپر ترمز )1( جدا  کشنده )فلش( را از    صفحه اتصال  گردگیر بازوی    .a

بازدید و بررسی
کنید .  کفشک ترمز را چک  1. ضخامت 

کفشک ترمز دستی را اندازه بگیرید .  کش ، ضخامت لنت  a. با استفاده از یک خط 
ضخامت استاندارد : 2.8 میلی متر 

حداقل ضخامت : 1 میلی متر 
کفشک ترمز دستی بیشتر از ۱میلی متر نیست،  لنت ها را تعویض  گر ضخامت لنت  b. ا

کنید . 

2. قطر داخلی دیسک ترمز  عقب را اندازه  بگیرید  .
کولیس و یا وسیله ای مشابه ،  قطر داخلی دیسک ترمز عقب را  a. با استفاده از یک 

اندازه بگیرید . 
قطر داخلی  استاندارد : 186  میلی متر 
کثر قطر داخلی  : 186.2 میلی متر  حدا

کنید .  گر قطر داخلی دیسک ترمز عقب بیشتر از ۱۸6/۲ میلی متر است ، دیسک ترمز عقب را تعویض  b. ا
کنید.  3.دیگر اجزا و قطعات را چک 

کنید .  کفشک  ترمز)باالیی( ، آن را تعویض  a.  در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی و یا ضعف فنر برگشت 
کنید . کفشک  ترمز)پایینی( ، آن را تعویض  b. در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی و یا ضعف فنر برگشت 

کنید . کشنده  ، آن را تعویض  c. در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی  میل فشاری و میله 
کنید.  کشنده  آن را تعویض  کثیف بودن  بازوی  d. در صورت سائیدگی ، ترک و یا 

کنید و هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	   همیشه تمام لنت ترمز ها را با هم عوض 

  توجه
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کنید.	  کفشک ترمز  تنظیم  کفشک ترمز نسبت را به وسیله رگالژ مکانیزم تنظیم لقی  بعد از تکمیل نصب اجزا، لقی مناسب 

کنید.	  گشتاور تعیین شده سفت  همیشه پیچ های اتصال را تا 
که بست ها در جای خود نصب شده اند .	  مطمئن شوید 

  توجه

  توجه

کنید .  کفشک ترمز ، آن را تعویض  e. در صورت شکستگی ، آسیب دیدگی و یا ضعیف بودن فنر نگهدارنده 
کنید .  کفشک ترمز آن را تعویض  کردن ،  آسیب دیدگی و یا در رفتن مکانیزم تنظیم خالصی  گیر  f.  درصورت  

کردن : مونتاژ 
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

بستن :
کردن است .  نحوه بستن برعکس باز 

نکته :
کار میکنــد .   کــه  بعــد از تنظیــم، ترمــز دســتی درســت  کنیــد . مطمئــن شــوید  کفشــک ترمــز دســتی  و یــا ســیم ترمــز دســتی ، ترمــز دســتی را تنظیــم  بعــد از تعویــض  
خ هــا  راحــت نمــی چرخنــد ،  گــر چــر خ هــای عقــب مطمئــن شــوید . ا کنیــد و از چرخــش آزاد چــر کنیــد. اهــرم ترمــز دســتی  را آزاد  کــورس اهــرم  ترمــز دســتی را  چــک 
کــورس ایــن مکانیــزم  مجــددًا  کفشــک ترمــز دســتی عقــب ،  بایــد بعــد از  یــک دوره رانندگــی ،  کنیــد . بــه خاطــر مســئله ســایش  لنتهــای  رونــد تنظیــم را مجــددًا تکــرار 

تنظیــم شــود.
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27 - PARKING BRAKE

27–20

27

9. Remove the pulling arm dust boot.
a. Disengage pulling arm dust boot (arrow) from brake 

caliper mounting board assembly (1) as shown in 
illustration.

Inspection

1. Check thickness of brake shoe lining.
a. Using a straightedge, measure thickness of brake 

shoe lining as shown in illustration.
Standard thickness: 2.8 mm
Minimum thickness: 1 mm

b. If thickness of brake shoe lining is not more than 
minimum value, replace brake shoe linings.

2. Check the rear brake disc inner diameter.
a. Using a vernier caliper or equivalent, measure rear 

brake disc inner diameter.
Standard inner diameter: 186 mm
Maximum inner diameter: 186.2 mm

b. If rear brake disc inner diameter is more than maximum value, replace rear brake disc.
3. Check other components.

a. Check if brake shoe return tension spring (upper) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

b. Check if brake shoe return tension spring (lower) is broken, bent, damaged or weak in elasticity. 
Replace as necessary.

c. Check if parking push rod and pulling arm are broken, bent or damaged. Replace as necessary.
d. Check if pulling arm dust boot is worn, cracked or dirty. Replace as necessary.

1

RM1A270260

RM1A270270

CAUTION

Replace brake shoe linings in pairs, never replace it alone.

RM1A270280
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کنید .  کشنده را باز  گردگیر بازوی   .9
کنید.  کالیپر ترمز )1( جدا  کشنده )فلش( را از    صفحه اتصال  گردگیر بازوی    .a

بازدید و بررسی
کنید .  کفشک ترمز را چک  1. ضخامت 

کفشک ترمز دستی را اندازه بگیرید .  کش ، ضخامت لنت  a. با استفاده از یک خط 
ضخامت استاندارد : 2.8 میلی متر 

حداقل ضخامت : 1 میلی متر 
کفشک ترمز دستی بیشتر از ۱میلی متر نیست،  لنت ها را تعویض  گر ضخامت لنت  b. ا

کنید . 

2. قطر داخلی دیسک ترمز  عقب را اندازه  بگیرید  .
کولیس و یا وسیله ای مشابه ،  قطر داخلی دیسک ترمز عقب را  a. با استفاده از یک 

اندازه بگیرید . 
قطر داخلی  استاندارد : 186  میلی متر 
کثر قطر داخلی  : 186.2 میلی متر  حدا

کنید .  گر قطر داخلی دیسک ترمز عقب بیشتر از ۱۸6/۲ میلی متر است ، دیسک ترمز عقب را تعویض  b. ا
کنید.  3.دیگر اجزا و قطعات را چک 

کنید .  کفشک  ترمز)باالیی( ، آن را تعویض  a.  در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی و یا ضعف فنر برگشت 
کنید . کفشک  ترمز)پایینی( ، آن را تعویض  b. در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی و یا ضعف فنر برگشت 

کنید . کشنده  ، آن را تعویض  c. در صورت  شکستگی ، خمیدگی ، آسیب دیدگی  میل فشاری و میله 
کنید.  کشنده  آن را تعویض  کثیف بودن  بازوی  d. در صورت سائیدگی ، ترک و یا 

کنید و هرگز تنها یک لنت را تعویض نکنید. 	   همیشه تمام لنت ترمز ها را با هم عوض 

  توجه
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28 - STEERING COLUMN

28–5

28

W/ Electronic Steering Column Lock (for MT Model)

1 - Driver Airbag 2 - Steering Wheel Assembly Fixing Nut

3 - Steering Wheel Assembly 4 - Coil Spring

5 - Combination Switch Upper Cover 6 - Wiper Switch

7 - Combination Light Switch 8 - Combination Switch Lower Cover

9 - Clamp 10 - Steering Column with Intermediate Shaft 
Assembly

11 - Electronic Steering Column Lock

RM1A280015

×2

2

3

8

10

1

6
7

5

11

4

9

)MT قفل تلسکوپی فرمان الکترونیکی  ) برای مدل

مهره اتصال مجموعه  غربیلک فرمان . 2کیسه هوای راننده . 1

کانکتور حلزونی غربیلک فرمان. 4غربیلک فرمان . 3

کن . 6قاب باالیی دسته راهنما. 5 ک  اهرم و شاسی برف پا

قاب پایینی دسته راهنما. 8دسته راهنما. 7

تلسکوپی فرمان با مجموعه شفت میانی . 10بست . 9

قفل تلسکوپی فرمان الکترونیکی . 11
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28 - STEERING COLUMN

28–3

28

STEERING COLUMN

GENERAL INFORMATION

Description

Steering Column

RM1A280010

×2

2

3

8

10

1

6
7

5

11

4

9

 آشنایی
معرفی

تلسکوپی فرمان 
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عیب یابی 
 جدول ایرادات 

نکته :
کنید و   کنترل  کمک بگیرید . بخش های تعیین شده و ایرادات احتمالی را به ترتیب  ج در جدول زیر برای  تشخیص عیب و ایراد خودرو  از عالئم و علل مندر

قطعات معیوب را تعمیر و یا تعویض نمایید.
سیستم فرمان 

 محل احتمالی عیب عالئم ایراد

مغزی سوئیچ خراب است. غربیلک فرمان  قفل  و یا باز نمی شود.

بدنه قفل سوئیچ معیوب است .

  غربیلک خالصی ندارد یا خالصی آن بیش از حد است.

سیبک های فرمان به شدت سائیدگی دارد.

چهار شاخه فرمان به شدت سائیده است .

مجموعه سیبک  سائیدگی دارد یا شل است .

کوتاه معیوب بودن میل فرمان 

 خالصی نامناسب شانه ای و پینیون جعبه فرمان

فرمان سفت است.

کم باد بودن و یا سایش الستیک های جلو

تنظیم نبودن زوایای فرمان

ج از اندازه بودن شاسی قسمت جلو خار

عدم روانکاری یا روانکاری ضعیف شفت میانی و چهارشاخ ها

روانکاری ضعیف مجموعه سیبک های تعلیق

کوتاه  خرابی مجموعه میل فرمان 

 خرابی مجموعه  تلسکوپی فرمان

خرابی جعبه فرمان

برگشت پذیری  فرمان ضعیف است.

کم باد بودن و یا سایش الستیک های جلو

تنظیم نبودن زوایای فرمان

 خرابی سیستم تعلیق جلو

کافی  مجموعه سیبک های لقی و یا روانکای نا

کوتاه  خرابی میل فرمان 

 شل بودن و یا روانکاری ضعیف شفت میانی و اتصال چهارشاخ

 گیرباژ بودن تلسکوپی فرمان

گیرباژ بودن جعبه فرمان
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28 - STEERING COLUMN

28–6

28

Specifications

Torque Specifications

Data Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Steering Wheel Assembly Fixing Nut 30 ± 3

Combination Switch Cover Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Steering Column Assembly Upper Bracket Fixing 
Bolt 25 ± 3

Steering Column Assembly Lower Bracket Fixing 
Bolt 25 ± 3

Coupling Bolt Between Steering Column with 
Intermediate Shaft Assembly and Steering Gear 
Input Shaft

30 ± 3

Ignition Starting Switch Fixing Screw 13 ± 2

Coupling Bolt Between Electronic Power Steering 
Column and Intermediate Shaft 50

Description Standard Value

Steering Wheel Free Play (Rotation Angle) ≤ 15°

Steering Wheel Centering/Returnability (Rotation 
Angle) > 70°

Steering Wheel Remover

RCH0000014

Electric Drill

RCH0000013

Chery Automobile Co., Ltd.
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Specifications

Torque Specifications

Data Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Steering Wheel Assembly Fixing Nut 30 ± 3
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Bolt 25 ± 3
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Input Shaft

30 ± 3

Ignition Starting Switch Fixing Screw 13 ± 2

Coupling Bolt Between Electronic Power Steering 
Column and Intermediate Shaft 50

Description Standard Value

Steering Wheel Free Play (Rotation Angle) ≤ 15°

Steering Wheel Centering/Returnability (Rotation 
Angle) > 70°

Steering Wheel Remover

RCH0000014

Electric Drill

RCH0000013

مشخصات و استانداردها 
گشتاوری  مشخصات 

مشخصات و داده های فنی

ابزارها 
 ابزارهای مخصوص

ابزار عمومی 

گشتاور)N.m ( توضیحات  

 3 ± 30 مهره اتصال مجموعه  غربیلک فرمان

 0.5 ± 1.5پیچ اتصال قاب دسته راهنما 

 3 ± 25 پیچ اتصال پایه باالیی  مجموعه  تلسکوپی فرمان

 3 ± 25 پیچ اتصال پایه پایینی  مجموعه  تلسکوپی فرمان

 3 ± 30پیچ  اتصال تلسکوپی فرمان و چهارشاخه فرمان  و شفت ورودی جعبه فرمان 

 2 ± 13پیچ اتصال مغزی سوییچ

50  پیچ اتصال بین  تلسکوپی فرمان برقی و شفت میانی

 مقدار استاندارد توضیحات

°15 ≥ خالصی غربیلک فرمان ) زاویه چرخش(

°70 <زاویه برگشت پذیری غربیلک فرمان

ابزار مخصوص بازکردن غربیلک

دلر
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قطعات معیوب را تعمیر و یا تعویض نمایید.
سیستم فرمان 

 محل احتمالی عیب عالئم ایراد

مغزی سوئیچ خراب است. غربیلک فرمان  قفل  و یا باز نمی شود.
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ج از اندازه بودن شاسی قسمت جلو خار

عدم روانکاری یا روانکاری ضعیف شفت میانی و چهارشاخ ها

روانکاری ضعیف مجموعه سیبک های تعلیق

کوتاه  خرابی مجموعه میل فرمان 

 خرابی مجموعه  تلسکوپی فرمان

خرابی جعبه فرمان
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کم باد بودن و یا سایش الستیک های جلو

تنظیم نبودن زوایای فرمان

 خرابی سیستم تعلیق جلو

کافی  مجموعه سیبک های لقی و یا روانکای نا

کوتاه  خرابی میل فرمان 
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 گیرباژ بودن تلسکوپی فرمان

گیرباژ بودن جعبه فرمان
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Specifications

Torque Specifications

Data Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Steering Wheel Assembly Fixing Nut 30 ± 3

Combination Switch Cover Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Steering Column Assembly Upper Bracket Fixing 
Bolt 25 ± 3

Steering Column Assembly Lower Bracket Fixing 
Bolt 25 ± 3

Coupling Bolt Between Steering Column with 
Intermediate Shaft Assembly and Steering Gear 
Input Shaft

30 ± 3

Ignition Starting Switch Fixing Screw 13 ± 2

Coupling Bolt Between Electronic Power Steering 
Column and Intermediate Shaft 50

Description Standard Value

Steering Wheel Free Play (Rotation Angle) ≤ 15°

Steering Wheel Centering/Returnability (Rotation 
Angle) > 70°

Steering Wheel Remover

RCH0000014

Electric Drill

RCH0000013
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مشخصات و استانداردها 
گشتاوری  مشخصات 

مشخصات و داده های فنی

ابزارها 
 ابزارهای مخصوص

ابزار عمومی 

گشتاور)N.m ( توضیحات  

 3 ± 30 مهره اتصال مجموعه  غربیلک فرمان

 0.5 ± 1.5پیچ اتصال قاب دسته راهنما 

 3 ± 25 پیچ اتصال پایه باالیی  مجموعه  تلسکوپی فرمان

 3 ± 25 پیچ اتصال پایه پایینی  مجموعه  تلسکوپی فرمان

 3 ± 30پیچ  اتصال تلسکوپی فرمان و چهارشاخه فرمان  و شفت ورودی جعبه فرمان 

 2 ± 13پیچ اتصال مغزی سوییچ

50  پیچ اتصال بین  تلسکوپی فرمان برقی و شفت میانی

 مقدار استاندارد توضیحات

°15 ≥ خالصی غربیلک فرمان ) زاویه چرخش(

°70 <زاویه برگشت پذیری غربیلک فرمان

ابزار مخصوص بازکردن غربیلک

دلر
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Steering Wheel Free Play Inspection

1. Stop vehicle and position front wheels straight ahead.
2. Slightly turn steering wheel to left and right, and check 

rotation angle of steering wheel when wheels start to 
rotate.
Standard value of free play (rotation angle): a ≤ 15°.

3. If measured value exceeds standard value, check steering system.

Steering Wheel Centering/Returnability Inspection

Steering wheel centering/returnability inspection should be performed during road test.
1. Perform slow turn and sharp turn tests.

Check for steering effect required for steering wheel and deviation of centering/returnability during left/right 
turn.

2. When vehicle speed is between 20 and 30 km/h, turn 
steering wheel to left or right by 90° and hold it for 1 or 2 
seconds, and then release the steering wheel. If steering 
wheel turns back more than 70°, it is determined that 
steering wheel centering/returnability is in good condition.

3. If steering wheel return angle is not as specified, check tire pressure, steering system and suspension 
system.

a
RM1A280020

RM1A280030

70° 70°
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کنید.  1. خودرو را متوقف نموده و فرمان را صاف 
2. فرمان را اندکی به چپ و راست بچرخانید و زاویه چرخش  غربیلک را در موقع  شروع  

کنید .  کنترل  خ ها  گردش چر
مقدار خالصی استاندارد ) زاویه چرخش ( : 

گیری شده بیشتر از مقدار استاندارد باشد ، در آن صورت سیستم فرمان  گر مقدار اندازه  3. ا
کنید.  کنترل  را 

بررسی برگشت پذیری فرمان 
بررسی برگشت پذیری غربیلک فرمان توسط تست جاده قابل انجام است . 

کند را انجام دهید .  گردش  گردش تند و  1. تست های 
کنترل  اثر فرمان پذیری مورد نیاز  و انحراف هنگام برگشت پذیری در  دور چپ و راست را 

کنید . 
کیلومتر در ساعت است ،  فرمان را  90 درجه به چپ  2. وقتی سرعت خودرو بین 20 تا 30 

گر فرمان بیش از  کنید. ا و راست بچرخانید و  آن را یک یا 2 ثانیه نگه دارید و سپس  رها 
70 درجه برگشت در آن صورت  برگشت پذیری آن مناسب است .

کنید.  کنترل  گر زاویه برگشت فرمان  مناسب نبود ، در آن صورت باد الستیک ، سفتی سیستم فرمان و سیستم تعلیق را  3.ا

a≤15°

بازدید و بررسی خالصی غربیلک فرمان
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کوبش و لق لق دارد.  مجموعه شفت میانی  و اتصال چهارشاخه معیوب است .فرمان موقع چرخاندن صدای 

 سیبک طبق معیوب است

 طبق معیوب است

کمک جلو معیوب است.  توپی سر 

 جعبه فرمان معیوب است

گوش می رسد .  تلسکوپی فرمان معیوب است. موقع چرخاندن فرمان در سرعت های پایین صدای  سایش به 

کمک جلو معیوب است.  توپی سر 

 مجموعه تلسکوپی فرمان معیوب است.موقع چرخاندن فرمان در حالت توقف، سروصدا وجود دارد .

کمک جلو معیوب است.  توپی سر 
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c. Cut the wire harness band (arrow).

d. Disconnect the steering wheel shortcut connector 
(arrow).

e. Remove the steering wheel assembly.

Inspection

1. Check steering wheel assembly body for damage or deformation. Replace steering wheel assembly if 
necessary.

2. Check spline inside steering wheel assembly for damage. Replace steering wheel assembly if necessary.

RM1A280041

RM1A280042

CAUTION

Be careful when removing steering wheel assembly to prevent damage to airbag connector and horn 
connector on spiral cable.

کانکتور حلزونی آسیب نرسانید.	  کانکتور ایربگ و بوق روی  کردن غربیلک مواظب باشید تا به  موقع باز 

  توجه

کنید .) محل فلش( c( بست دسته سیم ها را باز 

کنید) فلش(. کانکتور غربیلک  را باز   )d

e( غربیلک فرمان را بازکنید. 

بازدید و بررسی
کنید. در صورت لزوم غربیلک فرمان را تعویض نمایید .  کنترل  1. آسیب دیدگی و یا تغییر شکل بدنه غربیلک فرمان را 

کنید.  در صورت لزوم، غربیلک را تعویض نمایید . کنترل  2. آسیب دیدگی هزارخار داخل غربیلک  را 
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ON-VEHICLE SERVICE

Steering Wheel Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.

4. Remove the driver airbag assembly (See page 31-89).
5. Remove the steering wheel assembly.

a. Secure steering wheel assembly, and put matchmarks 
on steering wheel assembly and steering column 
assembly, then remove steering wheel assembly 
fixing nut.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

b. As shown in illustration, install steering wheel 
remover, and then tighten it with a wrench to 
disconnect steering wheel assembly from steering 
column assembly.

WARNING

Be sure to read precautions for SRS airbag before removing steering wheel (See page 31-89).

CAUTION

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to prevent airbag and belt 
pretensioner from being activated.

RM1A280040

RM1A280050

کنید) صفحات 89-31 را مطالعه نمایید (	  کیسه هوای  SRS را مطالعه  کردن غربیلک ، نکات احتیاطی  برای   قبل از باز 

هشدار

سرویس و نگهداری 
 مجموعه فرمان 

کردن   باز 

کنید.  1. فرمان را  صاف 
کنید و سوئیچ را ببندید. 2. تمامی وسایل برقی را خاموش 

کنید.  3.  سرباطری منفی را باز 

کمربند  فعال نشوند.	  کنید، تا ایربگ و سیستم  حداقل 20 ثانیه بعد از قطع سر باتری منفی صبر 

  توجه

کنید) صفحات 89-31 را مالحظه  نمایید(. کیسه هوای ایمنی راننده را باز  4. مجموعه 
کنید .  5. غربیلک فرمان را باز 

گــذاری  گرفتــه و روی غربیلــک و مهــور  تلســکوپی فرمــان عالمــت  a( غربیلــک را ســفت 
کنیــد . کنیــد و ســپس مهــره اتصــال غربیلــک را بــاز 

کــه در شــکل مالحظــه مــی شــود ،  ابــزار مخصــوص بازکننــده غربیلــک را بــا  b( همانطــور 
آچــار بــه  غربیلــک ببندیــد تــا از فرمــان جــدا شــود . 

)30±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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کنیــد . کنیــد و ســپس مهــره اتصــال غربیلــک را بــاز 

کــه در شــکل مالحظــه مــی شــود ،  ابــزار مخصــوص بازکننــده غربیلــک را بــا  b( همانطــور 
آچــار بــه  غربیلــک ببندیــد تــا از فرمــان جــدا شــود . 

)30±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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28

Combination Switch Cover

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Remove the combination switch cover.

a. Remove lower fixing screw (arrow) from combination 
switch cover. 
(Tightening torque: 2 ± 0.5 N·m)

b. Disengage connecting clip between upper and lower 
covers, and then separate upper and lower covers to 
remove lower cover.

c. Separate 3 clips between upper cover and steering 
column dust gasket, and then remove upper cover.

RM1A280070

RM1A280080

RM1A280090

مجموعه دسته راهنما
کردن   باز 

کنید.  1. فرمان را راست 
کنید .  2. خودرو و تمامی وسایل برقی درون آن را خاموش 

کنید. 3.  قاب های دسته راهنما را باز 
کنید. A.  پیچ اتصال پایینی ) فلش( را از روی قاب های دسته راهنما باز 

کنید  B. بست اتصال بین درپوش های باال و پایین را باز و سپس  درپوش ها را جدا 
ج شود. تا درپوش پایین خار

کرده و درپوش  گردگیر  تلسکوپی فرمان را  جدا  C. سه خار بین درپوش باالیی و  
کنید.  ج  باالیی را خار

)2±0.5N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید. کابل حلزونی را تعویض  کابل حلزونی٬مجموعه  کانکتورها یا  در صورت وجود هرگونه ایراد بر روی 

Chery Automobile Co., Ltd.

28 - STEERING COLUMN

28–12

28

Installation

1. Adjust spiral cable to correct position.

HINT:

Fully turn spiral cable inner circle clockwise when 
realigning the center, and then turn it counterclockwise to 
align with ►◄ while yellow ball (arrow) occurs in the 
clear vertical window. Failure to follow these instructions 
may affect normal function of airbag system and cause 
injury to driver.

2. Pass airbag connector and horn connector through the hole of steering wheel assembly, and connect 
steering wheel shortcut connector. Then align matchmarks on steering wheel assembly and steering 
column assembly to install steering wheel assembly.

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.

CAUTION

Check that front wheels are in straight-ahead position before installing steering wheel assembly.

RM1A280060

CAUTION

Tighten steering wheel assembly fixing nut to specified torque.
Install each connector in place.
After repair, check that airbag system operates normally.

کنید.	  که ذکر شده٬ نصب  کابل حلزونی را فقط به روشی 

کنید.	  کابل حلزونی به یک سمت اجتناب  از چرخاندن بیش از جد 

از جا افتادن خارها اطمینان بابید.	 

از عملکرد درست بوق مطمئن شوید.	 

از عملکرد صحیح چراغ هشدار ایربگ٬ پس از اتمام نصب٬ مطمئن شوید.	 

  توجه

کردن می باشد. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
نکته :

کابــل حلزونــی در مقابــل  کــه فلــش روی  کنیــد  گونــه ای تنظیــم  کابــل حلزونــی را بــه  همیشــه 
کابــل حلزونــی را بــه طــور  کــه ابتــدا  گیــرد )بدیــن ترتیــب  فلــش روی تلســکوپی فرمــان قــرار 
کامــل در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد. ســپس در خــالف جهــت عقربه هــای  ســاعت 
کابــل حلزونــی مشــاهده  کــه نقطــه زرد رنــگ در شــیار واقــع بــر روی  آن را برگردانیــد تــا زمانــی 

گیرنــد. شــود و فلش هــا رو بــه روی هــم قــرار 

بستن 
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Installation

1. Adjust spiral cable to correct position.

HINT:

Fully turn spiral cable inner circle clockwise when 
realigning the center, and then turn it counterclockwise to 
align with ►◄ while yellow ball (arrow) occurs in the 
clear vertical window. Failure to follow these instructions 
may affect normal function of airbag system and cause 
injury to driver.
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steering wheel shortcut connector. Then align matchmarks on steering wheel assembly and steering 
column assembly to install steering wheel assembly.

3. Other installation procedures are in the reverse order of removal.

CAUTION

Check that front wheels are in straight-ahead position before installing steering wheel assembly.

RM1A280060

CAUTION

Tighten steering wheel assembly fixing nut to specified torque.
Install each connector in place.
After repair, check that airbag system operates normally.

کنید.	  که ذکر شده٬ نصب  کابل حلزونی را فقط به روشی 

کنید.	  کابل حلزونی به یک سمت اجتناب  از چرخاندن بیش از جد 

از جا افتادن خارها اطمینان بابید.	 

از عملکرد درست بوق مطمئن شوید.	 

از عملکرد صحیح چراغ هشدار ایربگ٬ پس از اتمام نصب٬ مطمئن شوید.	 

  توجه

کردن می باشد. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
نکته :

کابــل حلزونــی در مقابــل  کــه فلــش روی  کنیــد  گونــه ای تنظیــم  کابــل حلزونــی را بــه  همیشــه 
کابــل حلزونــی را بــه طــور  کــه ابتــدا  گیــرد )بدیــن ترتیــب  فلــش روی تلســکوپی فرمــان قــرار 
کامــل در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد. ســپس در خــالف جهــت عقربه هــای  ســاعت 
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گیرنــد. شــود و فلش هــا رو بــه روی هــم قــرار 
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28–15

28

Steering Column with Intermediate Shaft Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the driver airbag assembly (See page 31-89).
5. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
6. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
7. Remove the spiral cable (See page 31-92).
8. Remove the lower left protector assembly (See page 46-15).
9. Remove the combination switch assembly.

a. Disconnect combination light switch connector (1) and 
wiper switch connector (2).

b. Loosen combination switch clamp and pull 
combination switch outward, then disconnect 
combination switch from steering column to remove 
combination switch.

10.Remove the steering column with intermediate shaft assembly.
a. Remove coupling bolt between steering column with 

intermediate shaft assembly and steering gear input 
shaft.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

RM1A280100

1 2

RM1A280101

RM1A280102

Chery Automobile Co., Ltd.

28 - STEERING COLUMN

28–15

28

Steering Column with Intermediate Shaft Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the driver airbag assembly (See page 31-89).
5. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
6. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
7. Remove the spiral cable (See page 31-92).
8. Remove the lower left protector assembly (See page 46-15).
9. Remove the combination switch assembly.

a. Disconnect combination light switch connector (1) and 
wiper switch connector (2).

b. Loosen combination switch clamp and pull 
combination switch outward, then disconnect 
combination switch from steering column to remove 
combination switch.

10.Remove the steering column with intermediate shaft assembly.
a. Remove coupling bolt between steering column with 

intermediate shaft assembly and steering gear input 
shaft.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

RM1A280100

1 2

RM1A280101

RM1A280102

مجموعه تلسکوپی فرمان 
کردن  باز 

کنید.  1. فرمان را راست 
کنید .  2. خودرو و وسایل برقی آن را خاموش 

کنید.  3. سیم منفی باتری را قطع 
کیسه هوای راننده را بازکنید. 4. مجموعه 

کنید.  5. غربیلک فرمان را باز 
کنید . 6. قاب های دسته راهنما را باز 

کنید. کابل حلزونی را باز   .7
کنید.  8. قاب محافظ پایین را باز 

کنید.  9. مجموعه سوئیچ چندکاره را باز 
کنید. کن )2( را باز  ک  کلید برف پا کانکتور  کلید چراغ چندکاره )1(  و  کانکتور    .a

کــرده و  ان را بیــرون بکشــید، ســپس دســته راهنمــا را از   b.بســت دســته راهنمــا را شــل 
ج شــود . کنیــد تادســته راهنمــا خــار تلســکوپی فرمــان بــاز 

کنید.  10. تلسکوپی فرمان و مجموعه شفت میانی را باز 
a. پیچ اتصال بین تلسکوپی فرمان و مجموعه شفت میانی و  شفت ورودی جعبه 

کنید.  فرمان را باز 
)30±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(
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کنید. 	  کردن، به دقت عمل  برای جلوگیری از  آسیب دیدگی اجزا در هنگام باز 

کنید. 	  پیچ های خودکار را سرجای خود سفت 

مواظب باشید  هنگام نصب به قطعات آسیب نرسانید. 	 

  توجه

  توجه

بازدید و بررسی 
کنید.  کنید. در صورت لزوم این درپوش ها را عوض  کنترل  1. آسیب دیدگی یا تغییر شکل درپوش های باال و پایین دسته راهنما را 

کنید .  کنید.  در صورت لزوم درپوش ها را عوض  کنترل  2. سالم بودن خار درپوش ها را 

بستن 
1. دسته تنظیم فرمان را آزاد نموده و مجموعه تلسکوپی فرمان را در باالترین موقعیت تنظیم و سپس  دسته تنظیم فرمان را در این وضعیت ببندید. 

کــرده و ســپس دســته   تنظیــم فرمــان را  در ســوراخ  2.  درپــوش پایینــی  تلســکوپی فرمــان را  بــا زاویــه نســبت بــه  ســمت راســت یعنــی محــل قرارگیــری ســوئیچ وارد 
درپــوش جــا بزنیــد. 

کنیــد و ســپس   پیــچ هــای خــودکار را  3- بعــد از  تنظیــم  درپــوش پایینــی،  درپــوش بــاال را نصــب و  خارهــای  درپــوش هــای بــاال و پاییــن را ســرجای خــود نصــب 
ببندیــد.
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Steering Column with Intermediate Shaft Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
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combination switch from steering column to remove 
combination switch.

10.Remove the steering column with intermediate shaft assembly.
a. Remove coupling bolt between steering column with 

intermediate shaft assembly and steering gear input 
shaft.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

RM1A280100

1 2

RM1A280101

RM1A280102
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کنیــد و ســپس   پیــچ هــای خــودکار را  3- بعــد از  تنظیــم  درپــوش پایینــی،  درپــوش بــاال را نصــب و  خارهــای  درپــوش هــای بــاال و پاییــن را ســرجای خــود نصــب 
ببندیــد.
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Disassembly

1. Remove the ignition starting switch.
a. Remove fixing screws (arrow) from ignition starting 

switch, and remove ignition starting switch.
(Tightening torque: 13 ± 2 N·m)

2. Remove the ignition switch illumination light.
a. Remove ignition switch illumination light from ignition 

switch lock body in direction of arrow.

3. Remove the ignition key cylinder.
a. Turn ignition switch key cylinder to ACC with key, and 

insert a small screwdriver or similar tool into ignition 
switch lock body hole, then pull out ignition key 
cylinder.

4. Remove the ignition switch lock body.
a. Set steering column assembly onto a vise.

RM1A280200

RM1A280201

RM1A280202

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.
گیره را خیلی سفت نکنید.	 

  توجه

کردن دمونتاژ 
کنید.  1. مغزی سوئیچ خودرو را باز 

a. پیچ های اتصال )فلش(  روی پایه سوئیچ را باز و  سوئیچ را درآورید. 

کنید . 2.آنتن ایموبالیزر  را باز 
کنید.  a. آنتن ایموبالیزر را از روی  بدنه قفل سوئیچ  در جهت فلش باز 

کنید.  3. مغزی یا توپی سوئیچ را باز 
گوشتی یا ابزار مشابه  کلید سوئیچ را در وضعیت ACC  قرار دهید و  یک پیچ  a. مغزی 

کنید.  ج  کلید را خار کنید و سپس توپی  را  وارد سوراخ بدنه قفل سوئیچ 

کنید.  ج  4. بدنه قفل سوئیچ را خار
گیره ببندید. A. مجموعه  تلسکوپی فرمان را  روی یک 
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b. Disconnect anti-theft module connector (1), ignition 
key connector (2), ignition switch connector (3) and 
ignition switch illumination light connector (4).

c. Remove 2 fixing bolts (arrow) from steering column 
upper bracket.
(Tightening torque: 25 ± 3 N·m)

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from steering column 
lower bracket.
(Tightening torque: 25 ± 3 N·m)

e. Remove the steering column with intermediate shaft assembly.

RM1A280170

3
4

2

1

RM1A280180

RM1A280190

CAUTION

DO NOT touch interior ornaments when removing steering column with intermediate shaft assembly to 
avoid scratching interior ornaments.

کی سوئیچ )2(، سوکت  سوئیچ)3( و  b.سوکت ایموبالیزر )1( )دزدگیر( ، سوکت 
کنید. کانکتور آنتن ایموبالیزر )4( را قطع 

کنید.  c. دو پیچ اتصال )فلش( روی پایه باالیی تلسکوپی فرمان را باز 

کنید . e. تلسکوپی فرمان را باز 

کنید.  d. دو پیچ اتصال )فلش( روی پایه پایینی تلسکوپی فرمان را باز 

)25±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)25±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کردن تلسکوپی فرمان و مجموعه شفت میانی  به تزئینات داخل خودرو دست نزنید تا خراشی به آنها وارد نشود.	  موقع باز 

  توجه
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Disassembly

1. Remove the ignition starting switch.
a. Remove fixing screws (arrow) from ignition starting 

switch, and remove ignition starting switch.
(Tightening torque: 13 ± 2 N·m)

2. Remove the ignition switch illumination light.
a. Remove ignition switch illumination light from ignition 

switch lock body in direction of arrow.

3. Remove the ignition key cylinder.
a. Turn ignition switch key cylinder to ACC with key, and 

insert a small screwdriver or similar tool into ignition 
switch lock body hole, then pull out ignition key 
cylinder.

4. Remove the ignition switch lock body.
a. Set steering column assembly onto a vise.

RM1A280200

RM1A280201

RM1A280202

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.
گیره را خیلی سفت نکنید.	 

  توجه

کردن دمونتاژ 
کنید.  1. مغزی سوئیچ خودرو را باز 

a. پیچ های اتصال )فلش(  روی پایه سوئیچ را باز و  سوئیچ را درآورید. 

کنید . 2.آنتن ایموبالیزر  را باز 
کنید.  a. آنتن ایموبالیزر را از روی  بدنه قفل سوئیچ  در جهت فلش باز 

کنید.  3. مغزی یا توپی سوئیچ را باز 
گوشتی یا ابزار مشابه  کلید سوئیچ را در وضعیت ACC  قرار دهید و  یک پیچ  a. مغزی 

کنید.  ج  کلید را خار کنید و سپس توپی  را  وارد سوراخ بدنه قفل سوئیچ 

کنید.  ج  4. بدنه قفل سوئیچ را خار
گیره ببندید. A. مجموعه  تلسکوپی فرمان را  روی یک 
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b. Disconnect anti-theft module connector (1), ignition 
key connector (2), ignition switch connector (3) and 
ignition switch illumination light connector (4).

c. Remove 2 fixing bolts (arrow) from steering column 
upper bracket.
(Tightening torque: 25 ± 3 N·m)

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from steering column 
lower bracket.
(Tightening torque: 25 ± 3 N·m)

e. Remove the steering column with intermediate shaft assembly.

RM1A280170

3
4

2

1

RM1A280180

RM1A280190

CAUTION

DO NOT touch interior ornaments when removing steering column with intermediate shaft assembly to 
avoid scratching interior ornaments.

کی سوئیچ )2(، سوکت  سوئیچ)3( و  b.سوکت ایموبالیزر )1( )دزدگیر( ، سوکت 
کنید. کانکتور آنتن ایموبالیزر )4( را قطع 

کنید.  c. دو پیچ اتصال )فلش( روی پایه باالیی تلسکوپی فرمان را باز 

کنید . e. تلسکوپی فرمان را باز 

کنید.  d. دو پیچ اتصال )فلش( روی پایه پایینی تلسکوپی فرمان را باز 

)25±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

)25±3N.m: گشتاور موردنیاز برای بستن(

کردن تلسکوپی فرمان و مجموعه شفت میانی  به تزئینات داخل خودرو دست نزنید تا خراشی به آنها وارد نشود.	  موقع باز 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1119

27 -تلسکوپی فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

28 - STEERING COLUMN

28–19

28

2.  Install the ignition key cylinder.
a. Push ignition key cylinder into ignition switch lock 

body until ignition key cylinder fixing block locks in 
place.

b. Check ignition key cylinder for proper operation: 
When key is removed, steering lock is locked; when key is inserted and ignition switch is turned to ACC 
or ON, steering lock is unlocked.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A280213

CAUTION

Before installing steering column assembly, slide spline at lower part of steering column assembly onto 
intermediate shaft upper universal joint first.
Tighten each fixing nut, bolt and screw in place.
Install each connector in place.

قبل از نصب  مجموعه تلسکوپی فرمان ،  هزار خاری پایینی تلسکوپی فرمان را  داخل  چهار شاخ  باالیی جا بزنید.	 

کنید . 	   پیچ و مهره ها را سفت 

کانکتور ها را درجای خود ببندید. 	 

  توجه

کنید.  کنترل  کردن توپی سوئیچ را   کار  b. درست 
کلیــد   کنیــد  و وقتــی  کلیــد برداشــته مــی شــود ، قفــل شــدن فرمــان را بررســی  کــه  وقتــی 
کنیــد. ــاز شــدن قفــل فرمــان را امتحــان  ــاز اســت،  قفــل فرمــان ب داخــل اســت و ســوئیچ ب

 بستن 
کردن است .  نحوه نصب بر عکس باز 

کنید.  کلید سوئیچ را نصب  2. مغزی 
a. توپی را به داخل بدنه سوئیچ فشار دهید تا جا بی افتند. 
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b. Using an electric drill (1), drill a hole on each anti-theft 
bolt (arrow) of ignition switch lock body.

c. Using a screw remover, remove anti-theft bolts of 
ignition switch lock body.

d. Remove ignition switch lock body and ignition switch fixing clamp.

Inspection

1. Check if ignition switch lock body and key cylinder are normal. Replace ignition switch lock body and key 
cylinder if necessary.

2. Check steering column assembly for wear, crack or deformation. As welding or correction is not allowed, 
replace steering column assembly if necessary.

3. Check steering column bearing for looseness, wear or sticking. Replace steering column assembly if 
necessary.

Assembly

1.  Install the ignition switch assembly.
a. Set steering column assembly onto a vise.

b. Install ignition switch assembly to steering column 
assembly with new anti-theft bolts of ignition switch 
lock body, and then tighten anti-theft bolts until bolt 
heads break off.

RM1A280210

1

RM1A280211

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.
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b. Using an electric drill (1), drill a hole on each anti-theft 
bolt (arrow) of ignition switch lock body.

c. Using a screw remover, remove anti-theft bolts of 
ignition switch lock body.

d. Remove ignition switch lock body and ignition switch fixing clamp.

Inspection

1. Check if ignition switch lock body and key cylinder are normal. Replace ignition switch lock body and key 
cylinder if necessary.

2. Check steering column assembly for wear, crack or deformation. As welding or correction is not allowed, 
replace steering column assembly if necessary.

3. Check steering column bearing for looseness, wear or sticking. Replace steering column assembly if 
necessary.

Assembly

1.  Install the ignition switch assembly.
a. Set steering column assembly onto a vise.

b. Install ignition switch assembly to steering column 
assembly with new anti-theft bolts of ignition switch 
lock body, and then tighten anti-theft bolts until bolt 
heads break off.

RM1A280210

1

RM1A280211

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.

RM1A280212

کــدام از پیــچ هــای )فلــش( پایــه  قفــل  B. بــا اســتفاده از یــک دلــر )1(  ســوراخی را در هــر 
کنیــد.  ســوئیچ ایجــاد 

گرد ، پیچ های پایه قفل سوئیچ را بازکنید.  C. با استفاده از یک قالویز چپ 

کنید. D.  بدنه قفل سوئیچ و  بست سوئیچ را باز 

بازدید و بررسی 
کنید .  کلید را تعویض  کنید.  در صورت لزوم بدنه قفل و توپی  کنترل  کردن  قفل سوئیچ  و توپی آن را  کار  1. درست 

کــه در ایــن مــوارد جوشــکاری و تعمیــر قابــل قبــول نیســت ،  در صــورت لــزوم  کنیــد . از آنجــا  کنتــرل  2.  ســایش ، تــرک و تغییــر شــکل مجموعــه تلســکوپی فرمــان را 
کنیــد .  مجموعــه تلســکوپی فرمــان را تعویــض 

کرده  و در صورت لزوم تلسکوپی فرمان را تعویض نمایید .  کنترل  کردن  بلبرینگ تلسکوپی فرمان را  گیر  3.  شل بودن ، سایش و 
کردن   مونتاژ 

کنید . 1. مجموعه سوئیچ را نصب 
گیره ببندید. a. تلسکوپی فرمان را روی 

گیره را خیلی سفت نکنید.	 

  توجه

b. مجموعه سوئیچ را  با پیچ های ضد سرقت جدید  روی تلسکوپی فرمان نصب 
کنید.  که سر آنها قطع شود سفت  کنید و سپس  پیچ ها را  تا  زمانی 
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2.  Install the ignition key cylinder.
a. Push ignition key cylinder into ignition switch lock 

body until ignition key cylinder fixing block locks in 
place.

b. Check ignition key cylinder for proper operation: 
When key is removed, steering lock is locked; when key is inserted and ignition switch is turned to ACC 
or ON, steering lock is unlocked.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A280213

CAUTION

Before installing steering column assembly, slide spline at lower part of steering column assembly onto 
intermediate shaft upper universal joint first.
Tighten each fixing nut, bolt and screw in place.
Install each connector in place.

قبل از نصب  مجموعه تلسکوپی فرمان ،  هزار خاری پایینی تلسکوپی فرمان را  داخل  چهار شاخ  باالیی جا بزنید.	 

کنید . 	   پیچ و مهره ها را سفت 

کانکتور ها را درجای خود ببندید. 	 

  توجه

کنید.  کنترل  کردن توپی سوئیچ را   کار  b. درست 
کلیــد   کنیــد  و وقتــی  کلیــد برداشــته مــی شــود ، قفــل شــدن فرمــان را بررســی  کــه  وقتــی 
کنیــد. ــاز شــدن قفــل فرمــان را امتحــان  ــاز اســت،  قفــل فرمــان ب داخــل اســت و ســوئیچ ب

 بستن 
کردن است .  نحوه نصب بر عکس باز 

کنید.  کلید سوئیچ را نصب  2. مغزی 
a. توپی را به داخل بدنه سوئیچ فشار دهید تا جا بی افتند. 
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b. Using an electric drill (1), drill a hole on each anti-theft 
bolt (arrow) of ignition switch lock body.

c. Using a screw remover, remove anti-theft bolts of 
ignition switch lock body.

d. Remove ignition switch lock body and ignition switch fixing clamp.

Inspection

1. Check if ignition switch lock body and key cylinder are normal. Replace ignition switch lock body and key 
cylinder if necessary.

2. Check steering column assembly for wear, crack or deformation. As welding or correction is not allowed, 
replace steering column assembly if necessary.

3. Check steering column bearing for looseness, wear or sticking. Replace steering column assembly if 
necessary.

Assembly

1.  Install the ignition switch assembly.
a. Set steering column assembly onto a vise.

b. Install ignition switch assembly to steering column 
assembly with new anti-theft bolts of ignition switch 
lock body, and then tighten anti-theft bolts until bolt 
heads break off.

RM1A280210

1

RM1A280211

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.

RM1A280212Chery Automobile Co., Ltd.

28 - STEERING COLUMN

28–18

28

b. Using an electric drill (1), drill a hole on each anti-theft 
bolt (arrow) of ignition switch lock body.

c. Using a screw remover, remove anti-theft bolts of 
ignition switch lock body.

d. Remove ignition switch lock body and ignition switch fixing clamp.

Inspection

1. Check if ignition switch lock body and key cylinder are normal. Replace ignition switch lock body and key 
cylinder if necessary.

2. Check steering column assembly for wear, crack or deformation. As welding or correction is not allowed, 
replace steering column assembly if necessary.

3. Check steering column bearing for looseness, wear or sticking. Replace steering column assembly if 
necessary.

Assembly

1.  Install the ignition switch assembly.
a. Set steering column assembly onto a vise.

b. Install ignition switch assembly to steering column 
assembly with new anti-theft bolts of ignition switch 
lock body, and then tighten anti-theft bolts until bolt 
heads break off.

RM1A280210

1

RM1A280211

CAUTION

DO NOT tighten vise excessively.

RM1A280212

کــدام از پیــچ هــای )فلــش( پایــه  قفــل  B. بــا اســتفاده از یــک دلــر )1(  ســوراخی را در هــر 
کنیــد.  ســوئیچ ایجــاد 

گرد ، پیچ های پایه قفل سوئیچ را بازکنید.  C. با استفاده از یک قالویز چپ 

کنید. D.  بدنه قفل سوئیچ و  بست سوئیچ را باز 

بازدید و بررسی 
کنید .  کلید را تعویض  کنید.  در صورت لزوم بدنه قفل و توپی  کنترل  کردن  قفل سوئیچ  و توپی آن را  کار  1. درست 

کــه در ایــن مــوارد جوشــکاری و تعمیــر قابــل قبــول نیســت ،  در صــورت لــزوم  کنیــد . از آنجــا  کنتــرل  2.  ســایش ، تــرک و تغییــر شــکل مجموعــه تلســکوپی فرمــان را 
کنیــد .  مجموعــه تلســکوپی فرمــان را تعویــض 

کرده  و در صورت لزوم تلسکوپی فرمان را تعویض نمایید .  کنترل  کردن  بلبرینگ تلسکوپی فرمان را  گیر  3.  شل بودن ، سایش و 
کردن   مونتاژ 

کنید . 1. مجموعه سوئیچ را نصب 
گیره ببندید. a. تلسکوپی فرمان را روی 

گیره را خیلی سفت نکنید.	 

  توجه

b. مجموعه سوئیچ را  با پیچ های ضد سرقت جدید  روی تلسکوپی فرمان نصب 
کنید.  که سر آنها قطع شود سفت  کنید و سپس  پیچ ها را  تا  زمانی 
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سیستم هیدرولیک فرمان شامل پمپ هیدرولیک، جعبه فرمان، لوله های روغن فرمان و مخزن ذخیره روغن است.
کاهش می دهد، هم چنین راحتی و ایمنی رانندگی را افزایش می دهد. گردش غربیلک فرمان را  این سیستم نیروی مورد نیاز برای 

1. جعبه فرمان
کارایــی و حساســیت بــاالی آن شــده اســت.  کــم حجــم آن موجــب  کــه ســاختار ســاده، فشــرده و  جعبــه فرمــان تشــکیل شــده اســت از یــک دنــده شــانه ای و پنیــون 
خ اســت. میــل فرمــان  گردگیــر بیــن میــل فرمــان و شــانه ای مــی باشــد. طــول میــل فرمــان قابــل تنظیــم بــا زاویــه چــر میلــه پیســتون و  شــانه ای یــک پارچه انــد و یــک 

خ متصــل مــی باشــد. و ســیبک بــه وســیله مهــره قفــل شــونده بــه توپــی چــر

2. پمپ هیدرولیک فرمان
پمــپ هیدرولیــک فرمــان بــه وســیله ی لولــه هــای فشــار قــوی روغــن بــه جعبــه فرمــان متصــل اســت. و مخــزن ذخیــره روغــن توســط لولــه هــای مکــش )تغذیــه( بــه 
کنیــد غربیلــک فرمــان را تــا انتهــا بیــش از 5ثانیــه در حیــن  پمــپ هیدرولیــک روغــن متصــل اســت. هرگــز از پمــپ روغــن فرمــان بــدون روغــن اســتفاده نکنیــد. ســعی 

اســتفاده نگــه نداریــد.

3. لوله های روغن فرمان
لولــه هــای روغــن فرمــان بــرای انتقــال نیــروی هیدرولیــک مــی باشــند. لولــه هــای روغــن تشــکیل شــده از لولــه هــای فــوالدی، شــیلنگ هــای مقــاوم و لولــه ترکیبــی 
کــه بســتگی بــه فاصلــه و عملکــرد آن هــا متفــاوت مــی باشــند اتصــال بیــن لولــه هــای فــوالدی فشــار قــوی و شــیلنگ هــا بــا پــرس فلــزی مــی باشــد، اتصــال بیــن  اســت 

لولــه هــای فــوالدی و ســایر متعلقــات بــا اورینــگ و پیــچ ســوراخ دار مــی باشــد و شــیلنگ و بســت بــرای اتصــال شــیلنگ بــه متعلقــات اســتفاده مــی شــود.

4. مخزن روغن پمپ هیدرولیک
کار اصلی مخزن روغن، ذخیره روغن و تامین روغن پمپ و سیستم هیدرولیک فرمان می باشد.

عملکرد
کــه در  حرکــت چرخشــی غربیلــک فرمــان از طریــق پینیــون بــه دنــده شــانه ای جعبــه فرمــان منتقــل و توســط دنــده شــانه ای تبدیــل بــه حرکــت خطــی مــی شــود 
کنــد. روغــن پمپــاژ شــده توســط پمــپ هیدرولیــک از طریــق لولــه هــا بــه جعبــه  خ هــای جلــو تغییــر مــی  نتیجــه بــا حرکــت خطــی میــل هــای فرمــان، جهــت حرکــت چــر
کاهــش  کــه در نتیجــه بــه  فرمــان ارســال مــی شــود و بــا تحــت فشــار قــرار دادن پیســتون هــای جعبــه فرمــان و حرکــت آن هــا، دنــده شــانه ای حرکــت داده مــی شــود 

کنــد. کمــک مــی  نیــروی دســت راننــده بــرای چرخانــدن غربیلــک فرمــان 

2- مهره سیبک فرمان 1- سیبک فرمان سمت راست

گردگیر راست جعبه فرمان  -4 گردگیر جعبه فرمان  کوچک  3- بست فلزی 

6- میل فرمان سمت راست گردگیر جعبه فرمان 5- بست فلزی بزرگ 

8- میل فرمان سمت چپ 7- جعبه فرمان

10- سیبک فرمان سمت چپ گردگیر سمت چپ جعبه فرمان  -9

12- لوله های فشار قوی 11- پیچ سوراخ دار

14- پایه مخزن هیدرولیک 13- مخزن هیدرولیک

16- پمپ هیدرولیک 15- شیلنگ مکش روغن
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2. پمپ هیدرولیک فرمان
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عیب یابی
جدول ایرادات

کنید. کردن ایراد و علت آن استفاده  تذکر: از جدول زیر برای تشریح در پیدا 

دالیل ممکن ایراد

کثیف بودن آن( کافی بودن سطح روغن یا  روغن ترمز )نا

کند( هنگام دور زدن در بعضی حالت ها فرمان صدا می دهد)تق تق می 
گردگیر جعبه فرمان )خرابی یا فرسودگی(

میل فرمان )زنگ زدگی(

جعبه فرمان

تسمه هیدرولیک )شل بودن(

الستیک )ساییدگی غیر عادی یا تغییر شکل(

کج است. غربیلک فرمان در وسط تنظیم نیست و 

خ جلو اشتباه است تنظیم زوایای چر

سیبک فرمان )شل یا خراب بودن(

میل فرمان )فرسوده یا شل بودن(

شفت چهار شاخه فرمان )پیچیدگی یا دفرمگی(

کافی نبودن روانکاری( چهار شاخه فرمان )فرسودگی، شل بودن یا 

رام زیر موتور

سگدست جلو

جعبه فرمان )عدم تنظیم فاصله ها و لقی ها(
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Specifications

Torque Specifications

Tool

Special Tool

Description Torque (N·m)

Bracket Bolt Between High Pressure Fluid Pipe and 
Fluid Return Pipe 10 ± 1

Clamping Bolt Between High Pressure Fluid Pipe 
and Steering Gear Assembly 30 ± 3

Clamping Bolt Between Fluid Return Pipe and 
Steering Gear Assembly 30 ± 3

Heat Insulator Fixing Bolt 10 ± 1

Fluid Return Pipe Bracket Nut 7 ± 1

High Pressure Fluid Pipe Joint Hollow Bolt 45 ± 3

Locking Nut Between Ball Pin Assembly and 
Steering Knuckle Assembly 35 ± 3

Coupling Bolt Between Front Sub Frame Assembly 
and Body 180 ± 18

Steering Tie Rod Adjustment Nut 50 ~ 60

Locking Nut of Through Bolt Between Rear Mounting 
Bracket and Rear Mounting Cushion Assembly 80 ± 8

Fixing Bolt Between Steering Gear and Front Sub 
Frame Welding Assembly 120 ± 10

Steering Pump Fixing Bolt 20 + 5

Ball Pin Separator

RCH0000024

استاندارد ها
گشتاور های مجاز جدول 

)N.m( گشتاور عنوان

10 ± 1 پیچ پایه لوله های فشار قوی و برگشت جعبه فرمان

30 ± 3 پیچ اتصال لوله فشار قوی به جعبه فرمان

30 ± 3 پیچ اتصال لوله برگشت به جعبه فرمان

10  ±  1 گیر پیچ عایق حرارت 

7 ± 1 مهره پایه لوله برگشت روغن

45 ± 3 پیچ توخالی لوله فشار قوی

35 ± 3 خ مهره اتصال سیبک فرمان به محور چر

180 ± 18 پیچ اتصال رام به بدنه

50 ˜ 60 مهره تنظیم میل فرمان

80 ± 8 مهره دسته موتور عقب

120 ± 10 پیچ اتصال جعبه فرمان به رام

20 ± 5 پیچ پمپ هیدرولیک

ابزارها
ابزار مخصوص

کننده سیبک ابزار جدا 
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عیب یابی
جدول ایرادات

کنید. کردن ایراد و علت آن استفاده  تذکر: از جدول زیر برای تشریح در پیدا 

دالیل ممکن ایراد

کثیف بودن آن( کافی بودن سطح روغن یا  روغن ترمز )نا

کند( هنگام دور زدن در بعضی حالت ها فرمان صدا می دهد)تق تق می 
گردگیر جعبه فرمان )خرابی یا فرسودگی(

میل فرمان )زنگ زدگی(

جعبه فرمان

تسمه هیدرولیک )شل بودن(

الستیک )ساییدگی غیر عادی یا تغییر شکل(

کج است. غربیلک فرمان در وسط تنظیم نیست و 

خ جلو اشتباه است تنظیم زوایای چر

سیبک فرمان )شل یا خراب بودن(

میل فرمان )فرسوده یا شل بودن(

شفت چهار شاخه فرمان )پیچیدگی یا دفرمگی(

کافی نبودن روانکاری( چهار شاخه فرمان )فرسودگی، شل بودن یا 

رام زیر موتور

سگدست جلو

جعبه فرمان )عدم تنظیم فاصله ها و لقی ها(
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Specifications

Torque Specifications

Tool

Special Tool

Description Torque (N·m)
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استاندارد ها
گشتاور های مجاز جدول 
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20 ± 5 پیچ پمپ هیدرولیک
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ابزار مخصوص
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Steering Fluid Replacement

Steering Fluid Draining

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Turn ignition switch to ACC.
5. Open the steering fluid reservoir cap.
6. Remove the front bumper lower  protector assembly (See page 49-20).
7. Remove fluid suction pipe clamp (arrow) from power 

steering pump assembly.

8. Place a fluid container under fluid suction pipe, and disconnect fluid suction pipe joint to collect steering 
fluid flowing out of fluid suction pipe and steering pump.

9. Turn steering wheel left and right to limit positions, and repeat operation several times to drain steering 
fluid in steering system.

RM1A290020

WARNING

If steering fluid sprays on your skin, immediately wash it off with water.
It is harmful to your skin, if contacting with power steering fluid for a long time.
Steering wheel should not be at limit positions for more than 5 seconds.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wasted power steering fluid should be handled according to local environmental regulations.

تعویض روغن هیدرولیک فرمان
کامال صاف و مستقیم قرار دهید. 1. غربیلک را در حالت 

کنید و سویچ را در حالت OFF  قرار دهید. کلیه لوازم برقی را خاموش   .2
کنید. 3. سرباتری منفی را جدا 

4. سویچ را در موقعیت ACC  قرار دهید.
کنید. 5. درپوش مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

کنید. 6.سینی زیر موتور را باز 
کنید. 7. بست نشان داده شده در شکل را از روی لوله مکش از سمت پمپ باز 

8. ظرف تخلیه را زیر لوله مکش قرار دهید.
کامال تخلیه شود. کنید تا مدار  کار را چند بار تکرار  کمی به سمت چپ وراست حرکت داده و بچرخانیدو این  9. غربیلک فرمان را 

درصورت پاشیده شدن روغن روی پوست، آن را سریع با آب بشویید.	 

تماس طوالنی مدت پوست با روغن هیدرولیک مضر است.	 

غربیلک فرمان را هرگز نباید در انتهای کورس بیش از 5 ثانیه نگه داشت.	 

هشدار

کشور است.	  کشور تابع قوانین داخلی همان  کردن آن در هر  تخلیه روغن هیدرولیک و معدوم 

حفاظت از محیط زیست 
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دالیل ممکن ایراد

خ )باالنس نبودن( کردن یک طرفه( یا چر الستیک )فرسودگی یا پله 

لرزش فرمان

خ جلو )اشتباه است( تنظیم زوایای چر

سیبک فرمان )فرسودگی یا شل بودن(

دیسک ترمز)دفرمگی(

شفت چهارشاخه فرمان )پیچیدگی یا دفرمگی( چهارشاخه فرمان 
)فرسودگی - شل یا بدون روانکار بودن(

رام زیر موتور

سگدست جلو

جعبه فرمان ) عدم تنظیم فاصله ها(

الستیک)باد نامناسب(

سفت بودن فرمان

خ جلو)نامناسب یا اشتباه( تنظیم زوایای چر

کافی( روغن هیدرولیک فرمان)نا

کیپ بودن یا نشتی داشتن( لوله های روغن ) 

سیبک فرمان )فرسودگی یا شل بودن میل فرمان(

تعلیق جلو

تسمه هیدرولیک )شل بودن یا خراب بودن(

پمپ هیدرولیک فرمان

جعبه فرمان)عدم تنظیم صحیح فاصله ها(

کثیفی( کافی بودن، هوا داشتن یا  روغن هیدرولیک فرمان) نا

صدای اضافی از فرمان

نوسان غیر عادی فشار روغن

سیبک فرمان ) فرسودگی یا شل بودن(

میل فرمان )فرسودگی یا شل بودن(

جعبه فرمان) عدم تنظیم صحیح فاصله ها(

پمپ هیدرولیک
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ON-VEHICLE SERVICE

Steering Fluid Reservoir Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the steering fluid reservoir assembly.

a. Remove fluid suction pipe clamp (1) from steering 
fluid reservoir, and disconnect connection between 
fluid suction pipe assembly and steering fluid reservoir 
assembly.

b. Remove fluid return pipe clamp (2) from steering fluid 
reservoir, and disconnect connection between fluid 
return pipe assembly and steering fluid reservoir 
assembly.

c. Pull steering fluid reservoir assembly upward to remove it from steering pump bracket.

Inspection

1. Check steering fluid reservoir assembly for breakage or deformation. Replace fluid reservoir if necessary.
2. Check if there is contamination in steering fluid reservoir assembly. Clean or replace if necessary.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
When removing and installing high temperature components and surrounding components, do not 
operate until they cool down to normal temperature to avoid being burned.
Prevent skin or eyes from contacting with steering fluid.

CAUTION

After disconnecting steering line, seal it immediately to prevent foreign matter from entering.
Never run power steering pump assembly when steering fluid is insufficient.
Steering wheel should not be at the limit position for more than 5 seconds.
Never start engine with hose loosened or disconnected.
Never allow hose to contact with high temperature exhaust pipe.

MAX

MIN

2

1

RM1A290040

CAUTION

Using a plug, clog disconnected pipe to prevent foreign matter from entering.

از پوشش ها و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا در هنگام سرویس دچار حادثه نشوید.	 

هنگام باز و بسته کردن احتیاط کنید چرا که ممکن است قطعات داغ باشند در این صورت فقط صبر کنید تا دما به حالت عادی برسد.	 

از تماس پوست و چشم با روغن هیدرولیک فرمان جدا اجتناب کنید و در صورت تماس با چشم، سریعا آن را شسته و به دکتر مراجعه کنید.	 

هشدار

پس از جدا کردن اتصاالت لوله روغن هیدرولیک فرمان نسبت به ایزوله کردن مسیر از ورود گرد و غبار اقدام نمایید.	 

هیچ گاه از پمپ هیدرولیک فرمان در هنگامی که روغن آن خالی است استفاده نکنید.	 

هرگز خودرو را در هنگامی که شیلنگ ها شل یا باز هستند روشن نکنید.	 

گزوز جلوگیری کنید.	  از برخورد لوله های سیستم فرمان با ا

کنید.	  گرد و غبار استفاده  پس از آزاد کردن لوله ها )شیلنگ ها( از درپوش برای جلوگیری از ورود 

  توجه

  توجه

مخزن روغن هیدرولیک فرمان
بازکردن

کنید. 1. روغن فرمان را تخلیه 
کنید. 2. مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

کنید. کرده و اتصال بین مخزن و لوله مکش را آزاد  a. بست لوله مکش )1( را باز 
کنید. کرده و لوله برگشت را از مخزن جدا  b. بست لوله برگشت )2( را باز 

کنید. c. مخزن روغن هیدرولیک را به سمت باال بکشید و از روی پایه نگه دارنده آن جدا 

بازدید
کنید. کنترل و در صورت نیاز تعویض  1. مخزن را از جهت شکستگی و دفرمگی 

کنید کثیف بود و آلودگی داشت، آن را تمیز یا تعویض  گر مخزن،  2.ا
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Steering Fluid Adding

Proper steering fluid level is between "MAX" and "MIN" 
marks. Fluid level of fluid reservoir affects power steering 
system performance directly. If fluid level drops below "MIN" 
mark, it is necessary to add steering fluid.

1. Open steering fluid reservoir cap, and add steering fluid to reservoir until level reaches "MAX" mark.
2. Start engine and run it at idle to drive power steering pump assembly, thus filling the whole steering system 

with steering fluid.
3. Observe fluid level of fluid reservoir while engine is running. If fluid level drops below "MIN" mark, add 

steering fluid to a proper level in time to prevent fluid level from dropping excessively and avoid air entering 
power steering pump assembly.

4. If bubbles occur in fluid reservoir, perform bleeding procedures. Check that steering fluid level is between 
"MAX" and "MIN" marks when there are no bubbles in fluid reservoir and fluid level does not change any 
longer.

Bleeding Procedures

It is necessary to perform bleeding procedures when bubbles occur in steering fluid reservoir assembly and 
fluid has emulsified or there is excessive noise in power steering pump assembly.

Bleeding procedures are as follows:

1. Open the steering fluid reservoir cap.
2. Raise vehicle with a lift (with front wheels off ground).
3. Start engine (idling) and turn steering wheel left and right to limit positions (do not stay at the limit positions 

for more than 2 seconds). Repeat several times to completely bleed air in system from reservoir. Observe 
fluid level of fluid reservoir during bleeding. If fluid level drops below "MIN" mark, add steering fluid to 
proper level in time. 

4. After repeatedly turning steering wheel to limit positions several times, center steering wheel, run engine at 
idle for 3 to 5 minutes and observe whether there are still bubbles in fluid reservoir. If there are still 
bubbles, perform above procedures repeatedly until no bubbles are bled. If there are still problems, 
perform steering system inspection. 

MAX

MIN

RM1A290030

CAUTION

DO NOT apply foaming or expired steering fluid to vehicle. Otherwise it may damage power steering 
pump assembly.

WARNING

If steering fluid sprays on your skin, immediately wash it off with water.
It is harmful to your skin, if contacting with power steering fluid for a long time.

اضافه کردن روغن هیدرولیک
ســطح روغــن هیدرولیــک بایــد بیــن عالیــم MAX  و MIN باشــد.عملکرد صحیــح سیســتم 
گــر ســطح  کافــی بــودن ســطح روغــن در مخــزن بســتگی دارد، ا هیدرولیــک فرمــان مســتقیما بــه 

کنیــد. کمتــر شــده باشــد، بایــد روغــن هیدرولیــک را بــه مقــدار الزم اضافــه    MIN روغــن از

از روغن تاریخ گذشته یا فاسد در خودرو استفاده نکنید چرا که به پمپ هیدرولیک فرمان آسیب می رساند.	 

  توجه

گیری هوا
کرد. گیری  در صورت مشاهده حباب و ذرات معلق در روغن مخزن و یا وجود صدای غیر عادی در سیستم فرمان، باید روغن را تعویض و سیستم را هوا

ح زیر می باشد. گیری به شر مراحل هوا
کنید. 1. درپوش مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

کنید. کمک جک از روی زمین بلند  2. خودرو را به 
کنیــد و غربیلــک فرمــان را تــا انتهــا بــه ســمت چــپ و راســت بچرخانیــد.)در ایــن حالــت هرگــز فرمــان را بیــش از 2 ثانیــه  3. موتــور خــودرو را در حالــت دور آرام روشــن 

در ایــن وضعیــت نگــه نداریــد(.
کمتــر شــد روغــن   MIN گــر میــزان روغــن از کنیــد. ا کنتــرل  گیــری ســطح روغــن را  کنیــد تــا هــوای سیســتم از مخــزن بیــرون آیــد. در هنــگام هوا کار را چنــد بــار تکــرار  ایــن 

کنیــد. مــورد نیــاز بــا بــه آن اضافــه 
4. بعــد از چندبــار چرخانــدن غربیلــک فرمــان، آن را در موقعیــت مرکــز قــرار داده و موتــور را بــه مــدت 3 تــا 5 ثانیــه در حالــت دور آرام نگــه داریــد و وجــود حبــاب در 
کــر بــاز هــم حبــاب مشــاهده مــی شــود، سیســتم فرمــان  گیــری را مجــددا انجــام دهیــد. ا گــر همچنــان حبــاب مشــاهده مــی شــود، عملیــات هوا کنیــد. ا مخــزن را بررســی 

را مــورد بازدیــد و تعمیــر قــرار دهیــد.
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ON-VEHICLE SERVICE

Steering Fluid Reservoir Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the steering fluid reservoir assembly.

a. Remove fluid suction pipe clamp (1) from steering 
fluid reservoir, and disconnect connection between 
fluid suction pipe assembly and steering fluid reservoir 
assembly.

b. Remove fluid return pipe clamp (2) from steering fluid 
reservoir, and disconnect connection between fluid 
return pipe assembly and steering fluid reservoir 
assembly.

c. Pull steering fluid reservoir assembly upward to remove it from steering pump bracket.

Inspection

1. Check steering fluid reservoir assembly for breakage or deformation. Replace fluid reservoir if necessary.
2. Check if there is contamination in steering fluid reservoir assembly. Clean or replace if necessary.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
When removing and installing high temperature components and surrounding components, do not 
operate until they cool down to normal temperature to avoid being burned.
Prevent skin or eyes from contacting with steering fluid.

CAUTION

After disconnecting steering line, seal it immediately to prevent foreign matter from entering.
Never run power steering pump assembly when steering fluid is insufficient.
Steering wheel should not be at the limit position for more than 5 seconds.
Never start engine with hose loosened or disconnected.
Never allow hose to contact with high temperature exhaust pipe.

MAX

MIN

2

1

RM1A290040

CAUTION

Using a plug, clog disconnected pipe to prevent foreign matter from entering.

از پوشش ها و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا در هنگام سرویس دچار حادثه نشوید.	 

هنگام باز و بسته کردن احتیاط کنید چرا که ممکن است قطعات داغ باشند در این صورت فقط صبر کنید تا دما به حالت عادی برسد.	 

از تماس پوست و چشم با روغن هیدرولیک فرمان جدا اجتناب کنید و در صورت تماس با چشم، سریعا آن را شسته و به دکتر مراجعه کنید.	 

هشدار

پس از جدا کردن اتصاالت لوله روغن هیدرولیک فرمان نسبت به ایزوله کردن مسیر از ورود گرد و غبار اقدام نمایید.	 

هیچ گاه از پمپ هیدرولیک فرمان در هنگامی که روغن آن خالی است استفاده نکنید.	 

هرگز خودرو را در هنگامی که شیلنگ ها شل یا باز هستند روشن نکنید.	 

گزوز جلوگیری کنید.	  از برخورد لوله های سیستم فرمان با ا

کنید.	  گرد و غبار استفاده  پس از آزاد کردن لوله ها )شیلنگ ها( از درپوش برای جلوگیری از ورود 

  توجه

  توجه

مخزن روغن هیدرولیک فرمان
بازکردن

کنید. 1. روغن فرمان را تخلیه 
کنید. 2. مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

کنید. کرده و اتصال بین مخزن و لوله مکش را آزاد  a. بست لوله مکش )1( را باز 
کنید. کرده و لوله برگشت را از مخزن جدا  b. بست لوله برگشت )2( را باز 

کنید. c. مخزن روغن هیدرولیک را به سمت باال بکشید و از روی پایه نگه دارنده آن جدا 

بازدید
کنید. کنترل و در صورت نیاز تعویض  1. مخزن را از جهت شکستگی و دفرمگی 

کنید کثیف بود و آلودگی داشت، آن را تمیز یا تعویض  گر مخزن،  2.ا
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Steering Fluid Adding

Proper steering fluid level is between "MAX" and "MIN" 
marks. Fluid level of fluid reservoir affects power steering 
system performance directly. If fluid level drops below "MIN" 
mark, it is necessary to add steering fluid.

1. Open steering fluid reservoir cap, and add steering fluid to reservoir until level reaches "MAX" mark.
2. Start engine and run it at idle to drive power steering pump assembly, thus filling the whole steering system 

with steering fluid.
3. Observe fluid level of fluid reservoir while engine is running. If fluid level drops below "MIN" mark, add 

steering fluid to a proper level in time to prevent fluid level from dropping excessively and avoid air entering 
power steering pump assembly.

4. If bubbles occur in fluid reservoir, perform bleeding procedures. Check that steering fluid level is between 
"MAX" and "MIN" marks when there are no bubbles in fluid reservoir and fluid level does not change any 
longer.

Bleeding Procedures

It is necessary to perform bleeding procedures when bubbles occur in steering fluid reservoir assembly and 
fluid has emulsified or there is excessive noise in power steering pump assembly.

Bleeding procedures are as follows:

1. Open the steering fluid reservoir cap.
2. Raise vehicle with a lift (with front wheels off ground).
3. Start engine (idling) and turn steering wheel left and right to limit positions (do not stay at the limit positions 

for more than 2 seconds). Repeat several times to completely bleed air in system from reservoir. Observe 
fluid level of fluid reservoir during bleeding. If fluid level drops below "MIN" mark, add steering fluid to 
proper level in time. 

4. After repeatedly turning steering wheel to limit positions several times, center steering wheel, run engine at 
idle for 3 to 5 minutes and observe whether there are still bubbles in fluid reservoir. If there are still 
bubbles, perform above procedures repeatedly until no bubbles are bled. If there are still problems, 
perform steering system inspection. 

MAX

MIN

RM1A290030

CAUTION

DO NOT apply foaming or expired steering fluid to vehicle. Otherwise it may damage power steering 
pump assembly.

WARNING

If steering fluid sprays on your skin, immediately wash it off with water.
It is harmful to your skin, if contacting with power steering fluid for a long time.

اضافه کردن روغن هیدرولیک
ســطح روغــن هیدرولیــک بایــد بیــن عالیــم MAX  و MIN باشــد.عملکرد صحیــح سیســتم 
گــر ســطح  کافــی بــودن ســطح روغــن در مخــزن بســتگی دارد، ا هیدرولیــک فرمــان مســتقیما بــه 

کنیــد. کمتــر شــده باشــد، بایــد روغــن هیدرولیــک را بــه مقــدار الزم اضافــه    MIN روغــن از

از روغن تاریخ گذشته یا فاسد در خودرو استفاده نکنید چرا که به پمپ هیدرولیک فرمان آسیب می رساند.	 

  توجه

گیری هوا
کرد. گیری  در صورت مشاهده حباب و ذرات معلق در روغن مخزن و یا وجود صدای غیر عادی در سیستم فرمان، باید روغن را تعویض و سیستم را هوا

ح زیر می باشد. گیری به شر مراحل هوا
کنید. 1. درپوش مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

کنید. کمک جک از روی زمین بلند  2. خودرو را به 
کنیــد و غربیلــک فرمــان را تــا انتهــا بــه ســمت چــپ و راســت بچرخانیــد.)در ایــن حالــت هرگــز فرمــان را بیــش از 2 ثانیــه  3. موتــور خــودرو را در حالــت دور آرام روشــن 

در ایــن وضعیــت نگــه نداریــد(.
کمتــر شــد روغــن   MIN گــر میــزان روغــن از کنیــد. ا کنتــرل  گیــری ســطح روغــن را  کنیــد تــا هــوای سیســتم از مخــزن بیــرون آیــد. در هنــگام هوا کار را چنــد بــار تکــرار  ایــن 

کنیــد. مــورد نیــاز بــا بــه آن اضافــه 
4. بعــد از چندبــار چرخانــدن غربیلــک فرمــان، آن را در موقعیــت مرکــز قــرار داده و موتــور را بــه مــدت 3 تــا 5 ثانیــه در حالــت دور آرام نگــه داریــد و وجــود حبــاب در 
کــر بــاز هــم حبــاب مشــاهده مــی شــود، سیســتم فرمــان  گیــری را مجــددا انجــام دهیــد. ا گــر همچنــان حبــاب مشــاهده مــی شــود، عملیــات هوا کنیــد. ا مخــزن را بررســی 

را مــورد بازدیــد و تعمیــر قــرار دهیــد.
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Steering Fluid Pipe

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the front bumper (See page 49-8).
3. Remove the fluid suction pipe.

a. Remove fluid suction pipe clamp (arrow) from steering 
fluid reservoir, and disconnect connection between 
fluid suction pipe and steering fluid reservoir 
assembly.

b. Remove fluid suction pipe clamp (arrow) from power 
steering pump assembly side, and disconnect 
connection between fluid suction pipe and power 
steering pump assembly.

c. Remove the fluid suction pipe.
4. Remove high pressure fluid pipe and fluid return pipe.

a. Remove high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow) from power steering pump assembly.
(Tightening torque: 45 ± 3 N·m)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid residue in line with a container when disconnecting line.

MAX

MIN

RM1A290050

RM1A290020

RM1A290060

لوله های سیستم فرمان 
بازکردن

کنید.	  روغن تخلیه شده از لوله های سیستم فرمان را در یک ظرف جمع آوری 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 1. روغن هیدرولیک را تخلیه 
کنید. 2. سپر جلو را باز 

کنید. 3. لوله مکش روغن را باز 
کنید. کنید و لوله مکش را از مخزن جدا  a. بست لوله مکش )فلش( راباز 

کنید و شیلنگ را جدا  b. بست شیلنگ مکش در سمت پمپ هیدرولیک )فلش( را باز 
نمایید.

کنید. c. لوله مکش را باز 
کنید. 4. لوله فشار قوی و برگشت جعبه فرمان باز 

کنید.)فلش( a. پیچ سوراخ دار لوله فشار قوی را از پمپ هیدرولیک باز 
)43±3N.m: گشتاور پیچ(
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دقت کنید بست لوله های مکش و برگشت به درستی در محل های اصلی خود قرار گرفته باشند.	 

هرگز به مخزن روغن هیدرولیک ضربه نزنید.	 

  توجه

بستن
کردن است ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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Steering Fluid Pipe

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the front bumper (See page 49-8).
3. Remove the fluid suction pipe.

a. Remove fluid suction pipe clamp (arrow) from steering 
fluid reservoir, and disconnect connection between 
fluid suction pipe and steering fluid reservoir 
assembly.

b. Remove fluid suction pipe clamp (arrow) from power 
steering pump assembly side, and disconnect 
connection between fluid suction pipe and power 
steering pump assembly.

c. Remove the fluid suction pipe.
4. Remove high pressure fluid pipe and fluid return pipe.

a. Remove high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow) from power steering pump assembly.
(Tightening torque: 45 ± 3 N·m)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid residue in line with a container when disconnecting line.

MAX

MIN

RM1A290050

RM1A290020

RM1A290060

لوله های سیستم فرمان 
بازکردن

کنید.	  روغن تخلیه شده از لوله های سیستم فرمان را در یک ظرف جمع آوری 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 1. روغن هیدرولیک را تخلیه 
کنید. 2. سپر جلو را باز 

کنید. 3. لوله مکش روغن را باز 
کنید. کنید و لوله مکش را از مخزن جدا  a. بست لوله مکش )فلش( راباز 

کنید و شیلنگ را جدا  b. بست شیلنگ مکش در سمت پمپ هیدرولیک )فلش( را باز 
نمایید.

کنید. c. لوله مکش را باز 
کنید. 4. لوله فشار قوی و برگشت جعبه فرمان باز 

کنید.)فلش( a. پیچ سوراخ دار لوله فشار قوی را از پمپ هیدرولیک باز 
)43±3N.m: گشتاور پیچ(
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دقت کنید بست لوله های مکش و برگشت به درستی در محل های اصلی خود قرار گرفته باشند.	 

هرگز به مخزن روغن هیدرولیک ضربه نزنید.	 

  توجه

بستن
کردن است ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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f. Remove bracket bolt (arrow) between high pressure 
fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

g. Remove bracket bolt (1) and bracket nut (2) between 
high pressure fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

h. Remove bracket bolt (arrow) from fluid return pipe.

i. Remove high pressure fluid pipe and fluid return pipe.

Inspection

1. Check steering fluid pipe for cracks, wear or blockage. Replace steering fluid pipe assembly if necessary.
2. Check steering fluid pipe joint and O-ring for deformation or damage. Replace steering fluid pipe assembly 

if necessary.
3. Check if steering fluid pipe bracket is normal. Replace it if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A290110

1

2

RM1A290120

RM1A290130

CAUTION

Never tap or squeeze steering fluid pipe.
Tighten fixing nut and fixing bolts to specified torque.

کنید. f. پیچ پایه نگهدارنده لوله فشار قوی و بررگشت روغن )فلش( را باز 

کنید. h. پیچ پایه لوله برگشت را از روی بدنه باز 

کنید. ج  i. لوله های فشار قوی و برگشت روغن را خار

g.پیچ و مهره پایه های نگهدارنده لوله های فشار قوی و برگشت روغن هیدرولیک را 
کنید. از روی بدنه باز 

)7±1N.m: گشتاور پیچ(

)7±1N.m: گشتاور پیچ(

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  1. لوله ها را از لحاظ ترک، خوردگی و انسداد بررسی 

کنید. 2. اتصال لوله ها و اورینگ آببندی آن ها را از لحاظ دفرمگی و نشتی بررسی نمایید. در صورت نیاز قطعه معیوب را تعویض 
کنید. 3. پایه نگهدارنده لوله ها را بررسی نموده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض 

یستن
کردن است. نحوه بستن لوله ها برعکس مراحل باز 

هرگز به لوله های روغن فشار یا ضربه وارد نکنید.	 

پیچ ها و مهره ها را طبق گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

  توجه
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b. Remove fluid return pipe clamp (arrow) from steering 
fluid reservoir assembly.

c. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from power steering 
gear assembly.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from heat insulator of 
steering gear. 
(Tightening torque: 10 ± 1 N·m)

e. Remove bracket bolt (arrow) between high pressure 
fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 10 ± 1 N·m)

MAX

MIN

RM1A290070

1

2

RM1A290080

RM1A290090

RM1A290100

کنید. b.بست شیلنگ برگشت مخزن هیدرولیک )فلش( را باز 

کنید. c. لوله های فشار قوی و برگشت روغن )1( و )2( را باز 

کنید. گیر روی جعبه فرمان را باز  d.2 عدد پیچ عایق حرارت 

کنید. e.پیچ پایه نگهدارنده لوله های فشار قوی و برگشت روغن)فلش( را باز 

)10±1N.m: گشتاور پیچ(

)10±1N.m: گشتاور پیچ(

)30±3N.m: گشتاور مهره لوله فشار قوی(
)30±3N.m: گشتاور مهره لوله برگشت(
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–14

29

f. Remove bracket bolt (arrow) between high pressure 
fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

g. Remove bracket bolt (1) and bracket nut (2) between 
high pressure fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

h. Remove bracket bolt (arrow) from fluid return pipe.

i. Remove high pressure fluid pipe and fluid return pipe.

Inspection

1. Check steering fluid pipe for cracks, wear or blockage. Replace steering fluid pipe assembly if necessary.
2. Check steering fluid pipe joint and O-ring for deformation or damage. Replace steering fluid pipe assembly 

if necessary.
3. Check if steering fluid pipe bracket is normal. Replace it if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A290110

1

2

RM1A290120

RM1A290130

CAUTION

Never tap or squeeze steering fluid pipe.
Tighten fixing nut and fixing bolts to specified torque.

کنید. f. پیچ پایه نگهدارنده لوله فشار قوی و بررگشت روغن )فلش( را باز 

کنید. h. پیچ پایه لوله برگشت را از روی بدنه باز 

کنید. ج  i. لوله های فشار قوی و برگشت روغن را خار

g.پیچ و مهره پایه های نگهدارنده لوله های فشار قوی و برگشت روغن هیدرولیک را 
کنید. از روی بدنه باز 

)7±1N.m: گشتاور پیچ(

)7±1N.m: گشتاور پیچ(

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  1. لوله ها را از لحاظ ترک، خوردگی و انسداد بررسی 

کنید. 2. اتصال لوله ها و اورینگ آببندی آن ها را از لحاظ دفرمگی و نشتی بررسی نمایید. در صورت نیاز قطعه معیوب را تعویض 
کنید. 3. پایه نگهدارنده لوله ها را بررسی نموده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض 

یستن
کردن است. نحوه بستن لوله ها برعکس مراحل باز 

هرگز به لوله های روغن فشار یا ضربه وارد نکنید.	 

پیچ ها و مهره ها را طبق گشتاور استاندارد سفت کنید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–13

29

b. Remove fluid return pipe clamp (arrow) from steering 
fluid reservoir assembly.

c. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from power steering 
gear assembly.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

d. Remove 2 fixing bolts (arrow) from heat insulator of 
steering gear. 
(Tightening torque: 10 ± 1 N·m)

e. Remove bracket bolt (arrow) between high pressure 
fluid pipe and fluid return pipe.
(Tightening torque: 10 ± 1 N·m)

MAX

MIN

RM1A290070

1

2

RM1A290080

RM1A290090

RM1A290100

کنید. b.بست شیلنگ برگشت مخزن هیدرولیک )فلش( را باز 

کنید. c. لوله های فشار قوی و برگشت روغن )1( و )2( را باز 

کنید. گیر روی جعبه فرمان را باز  d.2 عدد پیچ عایق حرارت 

کنید. e.پیچ پایه نگهدارنده لوله های فشار قوی و برگشت روغن)فلش( را باز 

)10±1N.m: گشتاور پیچ(

)10±1N.m: گشتاور پیچ(

)30±3N.m: گشتاور مهره لوله فشار قوی(
)30±3N.m: گشتاور مهره لوله برگشت(
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن است. ترتیب مراحل  بستن  برعکس مراحل باز 

پیچ ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

به پمپ هیدرولیک ضربه نزنید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–15

29

Power Steering Pump Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the accessory drive belt (See page 07-20).
3. Remove the power steering pump assembly.

a. Remove the high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow).

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from steering pump, 
and remove steering pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

Inspection

1. Check power steering pump assembly for blockage or damage, and power steering pump bearing for 
looseness and abnormal noise.  Replace power steering pump assembly if necessary.

2. Check if power steering pump pulley is normal. Replace power steering pump assembly if necessary.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid flowing from line with a container when disconnecting line.

RM1A290060

CAUTION

Using a plug, clog disconnected steering system line to prevent foreign matter from entering.

RM1A290140

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–15

29

Power Steering Pump Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the accessory drive belt (See page 07-20).
3. Remove the power steering pump assembly.

a. Remove the high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow).

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from steering pump, 
and remove steering pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

Inspection

1. Check power steering pump assembly for blockage or damage, and power steering pump bearing for 
looseness and abnormal noise.  Replace power steering pump assembly if necessary.

2. Check if power steering pump pulley is normal. Replace power steering pump assembly if necessary.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid flowing from line with a container when disconnecting line.

RM1A290060

CAUTION

Using a plug, clog disconnected steering system line to prevent foreign matter from entering.

RM1A290140

)20±5N.m: گشتاور پیچ(

کنید.	  گرد و غبار استفاده  پس از باز کردن لوله های روغن از در پوش برای جلوگیری از ورود 

  توجه

پمپ هیدرولیک فرمان
کردن باز 

کنید.	  هنگام تخلیه روغن از مدار هیدرولیک فرمان، روغن تخلیه شده را در یک ظرف جمع آوری 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 1. روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 
کنید. 2. تسمه هیدرولیک را باز 

کنید. 3. پمپ هیدرولیک و پایه آن را باز 
کنید. a. پیچ سوراخ دار لوله فشار قوی پمپ )1( را باز 

کنید. b. 3 عدد پیچ پمپ هیدرولیک )فلش( را باز 

بازدید و بررسی
1.پمپ هیدرولیک فرمان را از بابت گیرپاژ بودن یا خرابی کنترل کنید و بلبرینگ آن را از بابت لقی یا صدای غیر عادی کنترل نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

کنید. کرده و در صورت نیاز آن را تعویض  کنترل  2.پولی پمپ هیدرولیک فرمان را 
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن است. ترتیب مراحل  بستن  برعکس مراحل باز 

پیچ ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

به پمپ هیدرولیک ضربه نزنید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1134

28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–15

29

Power Steering Pump Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the accessory drive belt (See page 07-20).
3. Remove the power steering pump assembly.

a. Remove the high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow).

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from steering pump, 
and remove steering pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

Inspection

1. Check power steering pump assembly for blockage or damage, and power steering pump bearing for 
looseness and abnormal noise.  Replace power steering pump assembly if necessary.

2. Check if power steering pump pulley is normal. Replace power steering pump assembly if necessary.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid flowing from line with a container when disconnecting line.

RM1A290060

CAUTION

Using a plug, clog disconnected steering system line to prevent foreign matter from entering.

RM1A290140

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–15

29

Power Steering Pump Assembly

Removal

1. Drain the steering fluid (See page 29-8).
2. Remove the accessory drive belt (See page 07-20).
3. Remove the power steering pump assembly.

a. Remove the high pressure fluid pipe joint hollow bolt 
(arrow).

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from steering pump, 
and remove steering pump.
(Tightening torque: 20 + 5 N·m)

Inspection

1. Check power steering pump assembly for blockage or damage, and power steering pump bearing for 
looseness and abnormal noise.  Replace power steering pump assembly if necessary.

2. Check if power steering pump pulley is normal. Replace power steering pump assembly if necessary.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Collect steering fluid flowing from line with a container when disconnecting line.

RM1A290060

CAUTION

Using a plug, clog disconnected steering system line to prevent foreign matter from entering.

RM1A290140

)20±5N.m: گشتاور پیچ(

کنید.	  گرد و غبار استفاده  پس از باز کردن لوله های روغن از در پوش برای جلوگیری از ورود 

  توجه

پمپ هیدرولیک فرمان
کردن باز 

کنید.	  هنگام تخلیه روغن از مدار هیدرولیک فرمان، روغن تخلیه شده را در یک ظرف جمع آوری 

حفاظت از محیط زیست 

کنید. 1. روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 
کنید. 2. تسمه هیدرولیک را باز 

کنید. 3. پمپ هیدرولیک و پایه آن را باز 
کنید. a. پیچ سوراخ دار لوله فشار قوی پمپ )1( را باز 

کنید. b. 3 عدد پیچ پمپ هیدرولیک )فلش( را باز 

بازدید و بررسی
1.پمپ هیدرولیک فرمان را از بابت گیرپاژ بودن یا خرابی کنترل کنید و بلبرینگ آن را از بابت لقی یا صدای غیر عادی کنترل نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

کنید. کرده و در صورت نیاز آن را تعویض  کنترل  2.پولی پمپ هیدرولیک فرمان را 
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن می باشد نحوه بستن سیبک فرمان برعکس نحوه باز 

کنید.	  کرده و در صورت لزوم زوایا را تنظیم  کنترل  خ را  پس از نصب سیبک فرمان ، زوایای چر

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1136

28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–17

29

Ball Pin Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the front left wheel (See page 24-9).
5. Remove the ball pin assembly.

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod ball pin assembly and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

c. Loosen steering tie rod adjustment nut (1), and turn 
ball pin assembly (2) counterclockwise to remove it.
(Tightening torque: 50 ~ 60 N·m)

HINT:

When removing ball pin assembly, record the revolutions during removal, to make front wheel toe-in closer to 
setting value after installation.

Inspection

1. Check tie rod ball pin for looseness. Replace ball pin assembly if necessary.
2. Check tie rod ball pin rubber bushing for damage. Replace ball pin assembly if necessary.

RM1A290150

1

2

RM1A290160

2

1

RM1A290170

سیبک فرمان
کردن باز 

1. فرمان را در حالت مستقیم قرار دهید.
2. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .3
کنید. خ جلو را باز  4. چر

کنید. 5. سیبک فرمان را باز 
کنید. a. مهره قفلی سیبک فرمان به سگدست را باز 

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)N.mگشتاور پیچ :50˜60(

کنیــد تــا ســیبک  کننــده ســیبک )1( را نصــب و پیــچ آن را ســفت  b. ابــزار مخصــوص جــدا 
فرمــان از سگدســت جــدا شــود.

کنیــد و ســیبک فرمــان )2( را در  c.مهــره اتصــال ســیبک فرمــان بــه میــل فرمــان )1( را بــاز 
کــرده و جــدا نماییــد. خــالف جهــت عقربــه هــای ســاعت بــاز 

تذکر:
گیرد. کنید تا در حین مونتاژ در همان وضعیت و موقعیت قرار  گذاری  کردن سیبک فرمان آن را عالمت  قبل از  باز 

بازدید
کنید. کنترل و در صورت نیاز، تعویض  گردگیر  گیرپاژ  یا شل بودن، روغن زدگی و آسیب دیدگی  سیبک را بابت 
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن می باشد نحوه بستن سیبک فرمان برعکس نحوه باز 

کنید.	  کرده و در صورت لزوم زوایا را تنظیم  کنترل  خ را  پس از نصب سیبک فرمان ، زوایای چر

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1136

28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–17

29

Ball Pin Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Remove the front left wheel (See page 24-9).
5. Remove the ball pin assembly.

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod ball pin assembly and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

c. Loosen steering tie rod adjustment nut (1), and turn 
ball pin assembly (2) counterclockwise to remove it.
(Tightening torque: 50 ~ 60 N·m)

HINT:

When removing ball pin assembly, record the revolutions during removal, to make front wheel toe-in closer to 
setting value after installation.

Inspection

1. Check tie rod ball pin for looseness. Replace ball pin assembly if necessary.
2. Check tie rod ball pin rubber bushing for damage. Replace ball pin assembly if necessary.

RM1A290150

1

2

RM1A290160

2

1

RM1A290170

سیبک فرمان
کردن باز 

1. فرمان را در حالت مستقیم قرار دهید.
2. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .3
کنید. خ جلو را باز  4. چر

کنید. 5. سیبک فرمان را باز 
کنید. a. مهره قفلی سیبک فرمان به سگدست را باز 

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)N.mگشتاور پیچ :50˜60(

کنیــد تــا ســیبک  کننــده ســیبک )1( را نصــب و پیــچ آن را ســفت  b. ابــزار مخصــوص جــدا 
فرمــان از سگدســت جــدا شــود.

کنیــد و ســیبک فرمــان )2( را در  c.مهــره اتصــال ســیبک فرمــان بــه میــل فرمــان )1( را بــاز 
کــرده و جــدا نماییــد. خــالف جهــت عقربــه هــای ســاعت بــاز 

تذکر:
گیرد. کنید تا در حین مونتاژ در همان وضعیت و موقعیت قرار  گذاری  کردن سیبک فرمان آن را عالمت  قبل از  باز 

بازدید
کنید. کنترل و در صورت نیاز، تعویض  گردگیر  گیرپاژ  یا شل بودن، روغن زدگی و آسیب دیدگی  سیبک را بابت 
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28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

در صورت لزوم رزوه های سیبک را چسب بزنید.	 

سیبک و میل فرمان باید در یک راستا قرار بگیرند.	 

خ را کنترل کرده و در صورت لزوم تنظیم نمایید.	  پس از نصب میل فرمان، زوایای چر

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1138

28 - سیستم هیدرولیک فرمان

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–19

29

Steering Tie Rod Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery assembly (See page 16-7).
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery tray assembly (See page 16-9).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove the tie rod ball pin assembly (See page 29-19).
7. Remove the steering tie rod assembly.

a. Remove the steering tie rod boot elastic clamp (1).
b. Remove clamping ring (2) from steering tie rod boot, 

and remove steering tie rod boot.

c. Using a wrench, remove tie rod assembly (arrow).

Inspection

1. Check steering tie rod boot for damage, and if clamp is normal. Replace steering tie rod boot and clamp if 
necessary, to prevent water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

2. Check steering tie rod assembly for deformation or wear and ball for insufficient lubrication. Replace 
steering tie rod assembly or add grease if necessary.

1
2

RM1A290180

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to boot.
It is necessary to replace clamping ring with a new one when reinstalling steering tie rod boot.

RM1A290190

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–19

29

Steering Tie Rod Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery assembly (See page 16-7).
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery tray assembly (See page 16-9).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove the tie rod ball pin assembly (See page 29-19).
7. Remove the steering tie rod assembly.

a. Remove the steering tie rod boot elastic clamp (1).
b. Remove clamping ring (2) from steering tie rod boot, 

and remove steering tie rod boot.

c. Using a wrench, remove tie rod assembly (arrow).

Inspection

1. Check steering tie rod boot for damage, and if clamp is normal. Replace steering tie rod boot and clamp if 
necessary, to prevent water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

2. Check steering tie rod assembly for deformation or wear and ball for insufficient lubrication. Replace 
steering tie rod assembly or add grease if necessary.

1
2

RM1A290180

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to boot.
It is necessary to replace clamping ring with a new one when reinstalling steering tie rod boot.

RM1A290190

هنگام باز و بست دقت کنید تا گردگیر آسیب نبیند.	 

در صورت نیاز، بست های گردگیر را تعویض کنید.	 

  توجه

میل افقی فرمان
کردن باز 

تذکر: 
کردن میل افقی سمت راست و چپ یکسان است.	  روش باز 
کردن میل افقی سمت چپ توضیح داده شده است.	   روش باز 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. 2. باتری را باز 

کنید. کش را باز  3. هوا
کنید. 4. سینی زیر باتری را باز 

کنید. خ جلو را باز  5. چر
کنید. 6. سیبک فرمان را باز 

کنید. 7. میل افقی فرمان را باز 
کنید. گردگیر جعبه فرمان )1( را باز  کوچک  a. بست 

کنید. گردگیر جعبه فرمان )2( را باز  b. بست بزرگ 

کنید. c. با استفاده از آچار، میل افقی فرمان)فلش( را باز 

بازدید و بررسی
گــرد و غبــار و آب، در صــورت خرابــی آن  کنتــرل نماییــد و بــرای جلوگیــری از نفــوذ  گیــر را از بابــت آســیب دیدگــی و بســت آن را از بابــت فنریــت و نرمــال بــودن  1.گــرد 

کنیــد. را تعویــض 
کنید. کنترل نمایید و در صورت نیاز، آن را تعویض  کاری  2.میل افقی فرمان را از بابت دفرمگی یا فرسودگی و نحوه روغن 

گریس بزنید. در هنگام تعویض به آن مقداری 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1139

28 - سیستم هیدرولیک فرمان

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

در صورت لزوم رزوه های سیبک را چسب بزنید.	 

سیبک و میل فرمان باید در یک راستا قرار بگیرند.	 

خ را کنترل کرده و در صورت لزوم تنظیم نمایید.	  پس از نصب میل فرمان، زوایای چر

  توجه
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29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING
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29

Steering Tie Rod Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery assembly (See page 16-7).
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery tray assembly (See page 16-9).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove the tie rod ball pin assembly (See page 29-19).
7. Remove the steering tie rod assembly.

a. Remove the steering tie rod boot elastic clamp (1).
b. Remove clamping ring (2) from steering tie rod boot, 

and remove steering tie rod boot.

c. Using a wrench, remove tie rod assembly (arrow).

Inspection

1. Check steering tie rod boot for damage, and if clamp is normal. Replace steering tie rod boot and clamp if 
necessary, to prevent water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

2. Check steering tie rod assembly for deformation or wear and ball for insufficient lubrication. Replace 
steering tie rod assembly or add grease if necessary.

1
2

RM1A290180

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to boot.
It is necessary to replace clamping ring with a new one when reinstalling steering tie rod boot.

RM1A290190

Chery Automobile Co., Ltd.

29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–19

29

Steering Tie Rod Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Remove the battery assembly (See page 16-7).
3. Remove the air filter assembly (See page 10-12).
4. Remove the battery tray assembly (See page 16-9).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove the tie rod ball pin assembly (See page 29-19).
7. Remove the steering tie rod assembly.

a. Remove the steering tie rod boot elastic clamp (1).
b. Remove clamping ring (2) from steering tie rod boot, 

and remove steering tie rod boot.

c. Using a wrench, remove tie rod assembly (arrow).

Inspection

1. Check steering tie rod boot for damage, and if clamp is normal. Replace steering tie rod boot and clamp if 
necessary, to prevent water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

2. Check steering tie rod assembly for deformation or wear and ball for insufficient lubrication. Replace 
steering tie rod assembly or add grease if necessary.

1
2

RM1A290180

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to boot.
It is necessary to replace clamping ring with a new one when reinstalling steering tie rod boot.

RM1A290190

هنگام باز و بست دقت کنید تا گردگیر آسیب نبیند.	 

در صورت نیاز، بست های گردگیر را تعویض کنید.	 

  توجه

میل افقی فرمان
کردن باز 

تذکر: 
کردن میل افقی سمت راست و چپ یکسان است.	  روش باز 
کردن میل افقی سمت چپ توضیح داده شده است.	   روش باز 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. 2. باتری را باز 

کنید. کش را باز  3. هوا
کنید. 4. سینی زیر باتری را باز 

کنید. خ جلو را باز  5. چر
کنید. 6. سیبک فرمان را باز 

کنید. 7. میل افقی فرمان را باز 
کنید. گردگیر جعبه فرمان )1( را باز  کوچک  a. بست 

کنید. گردگیر جعبه فرمان )2( را باز  b. بست بزرگ 

کنید. c. با استفاده از آچار، میل افقی فرمان)فلش( را باز 

بازدید و بررسی
گــرد و غبــار و آب، در صــورت خرابــی آن  کنتــرل نماییــد و بــرای جلوگیــری از نفــوذ  گیــر را از بابــت آســیب دیدگــی و بســت آن را از بابــت فنریــت و نرمــال بــودن  1.گــرد 

کنیــد. را تعویــض 
کنید. کنترل نمایید و در صورت نیاز، آن را تعویض  کاری  2.میل افقی فرمان را از بابت دفرمگی یا فرسودگی و نحوه روغن 

گریس بزنید. در هنگام تعویض به آن مقداری 
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29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–22

29

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)
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29–22

29

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)
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29–22

29

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)

RM1A290150

1
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1

2

RM1A290080

1

2

RM1A290200

کنید. a. مهره اتصال سیبک به سکدست )فلش( را باز 

کرده و توسط آچار )2(،  کننده سیبک)1( را روی سیبک نصب  b.ابزار مخصوص جدا 
کنید تا سیبک جدا شود. پیچ ابزار را سفت 

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)30±3N.m: گشتاور پیچ(

)80±3N.m: گشتاور پیچ(

کنید. کننده، ثابت  8.موتور را بوسیله ابزار مخصوص ثابت 
کنید. گیربکس، رام را ثابت  9.بوسیله پایه متحرک نگه دارنده 

کردن مجموعه جعبه فرمان 10.باز 
کرده و لوله ها را جدا  a. مهره لوله های فشار قوی و برگشت روغن را از جعبه فرمان باز 

کنید.

کنید. کرده و عایق را جدا  گیر را از روی جعبه فرمان باز  b.2 عدد پیچ عایق حرارت 
کنید. c. پیچ پایه نگهدارنده لوله های پر فشار و برگشت روغن را باز 

کنید. )1( و )2( d. پیچ و مهره دسته موتور عقب را باز 
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29 - HYDRAULIC ASSIST STEERING

29–21

29

Steering Gear Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Drain the steering fluid (See page 29-8).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove coupling bolt (arrow) between steering column 

with intermediate shaft assembly and steering gear input 
shaft.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

7. Separate ball pin assembly and steering knuckle.

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
When removing and installing high temperature components and surrounding components, do not 
operate until they cool down to normal temperature to avoid being burned.
Prevent skin and eyes from contacting with steering fluid when removing steering system.

CAUTION

After disconnecting steering system line, seal it immediately to prevent foreign matter from entering.
Never run power steering pump assembly when steering fluid is insufficient.
Steering wheel should not be at the limit position for more than 5 seconds.
Never start engine with hose loosened or disconnected.
Never allow hose to contact with high temperature exhaust manifold or catalyst.

RM1A280102

جعبه فرمان

گرد و غبار و مواد خارجی جلوگیری شود.	  کنید تا از ورود  لوله های روغن هیدرولیک را پس از باز کردن مسدود 

کار نیاندازید.	  هرگز پمپ هیدرولیک را در صورت کم بودن روغن یا خالی بودن به 

غربیلک فرمان را بیش تر از 5 ثانیه در انتهای کورس حرکتی نگه ندارید.	 

در صورت باز بودن لوله ها، موتور را روشن نکنید.	 

کاتالیست قرار ندهید.	  هرگز لوله ها و شیلنگ ها را بر روی مانیفولد دود یا 

  توجه

از پوشش ها و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا در هنگام سرویس دچار حادثه نشوید.	 

هنگام باز و بسته کردن احتیاط کنید چرا که ممکن است قطعات داغ باشند در این صورت فقط صبر کنید تا دما به حالت عادی برسد.	 

از تماس پوست و چشم با روغن هیدرولیک فرمان جدا اجتناب کنید و در صورت تماس با چشم، سریعا آن را شسته و به دکتر مراجعه کنید.	 

هشدار

کردن باز 
1.غربیلک فرمان را در وضعیت صاف قرار دهید.

کنید. 2.کلیه لوازم برقی را خاموش 
کنید. 3.سرباتری منفی را جدا 

کنید. 4.روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 
کنید. خ جلو را باز  5.چر

کنید. 6.پیچ اتصال چهار شاخه فرمان و جعبه فرمان را باز 

)30±3N.m: گشتاور پیچ(

کنید. 7.سیبک فرمان و سگدست را از همدیگر جدا 
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29

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)
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29

a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)
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a. Remove locking nut (arrow) between left steering tie 
rod assembly ball pin and front left steering knuckle 
assembly.
(Tightening torque: 35 ± 3 N·m)

b. Install ball pin separator (1), and tighten ball pin 
separator bolt with a wrench (2) to separate steering 
tie rod ball pin and steering knuckle assembly.

8. Use an engine equalizer to hang engine.
9. Support front sub frame welding assembly with a transmission carrier.
10. Remove the steering gear with tie rod assembly.

a. Remove high pressure fluid pipe clamping bolt (1) and 
fluid return pipe clamping bolt (2) from steering gear 
assembly. Disconnect connection between fluid return 
pipe/high pressure pipe and steering gear assembly 
separately.
(Tightening torque for high pressure fluid pipe 
clamping bolt: 30 ± 3 N·m)
(Tightening torque for fluid return pipe clamping bolt: 
30 ± 3 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts from heat insulator of steering gear (See page 29-12).
c. Remove bracket bolt between high pressure fluid pipe and fluid return pipe (See page 29-12).
d. Remove locking nut (1) of through bolt between rear 

mounting bracket and rear mounting cushion 
assembly, and remove through bolt (2).
 (Tightening torque: 80 ± 8 N·m)
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کنید. a. مهره اتصال سیبک به سکدست )فلش( را باز 

کرده و توسط آچار )2(،  کننده سیبک)1( را روی سیبک نصب  b.ابزار مخصوص جدا 
کنید تا سیبک جدا شود. پیچ ابزار را سفت 

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)35±3N.m: گشتاور پیچ(

)30±3N.m: گشتاور پیچ(

)80±3N.m: گشتاور پیچ(

کنید. کننده، ثابت  8.موتور را بوسیله ابزار مخصوص ثابت 
کنید. گیربکس، رام را ثابت  9.بوسیله پایه متحرک نگه دارنده 

کردن مجموعه جعبه فرمان 10.باز 
کرده و لوله ها را جدا  a. مهره لوله های فشار قوی و برگشت روغن را از جعبه فرمان باز 

کنید.

کنید. کرده و عایق را جدا  گیر را از روی جعبه فرمان باز  b.2 عدد پیچ عایق حرارت 
کنید. c. پیچ پایه نگهدارنده لوله های پر فشار و برگشت روغن را باز 

کنید. )1( و )2( d. پیچ و مهره دسته موتور عقب را باز 
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Steering Gear Assembly

Removal

1. Set steering wheel to straight-ahead position.
2. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
3. Disconnect the negative battery cable.
4. Drain the steering fluid (See page 29-8).
5. Remove the front wheel (See page 24-9).
6. Remove coupling bolt (arrow) between steering column 

with intermediate shaft assembly and steering gear input 
shaft.
(Tightening torque: 30 ± 3 N·m)

7. Separate ball pin assembly and steering knuckle.

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents when repairing.
When removing and installing high temperature components and surrounding components, do not 
operate until they cool down to normal temperature to avoid being burned.
Prevent skin and eyes from contacting with steering fluid when removing steering system.

CAUTION

After disconnecting steering system line, seal it immediately to prevent foreign matter from entering.
Never run power steering pump assembly when steering fluid is insufficient.
Steering wheel should not be at the limit position for more than 5 seconds.
Never start engine with hose loosened or disconnected.
Never allow hose to contact with high temperature exhaust manifold or catalyst.

RM1A280102

جعبه فرمان

گرد و غبار و مواد خارجی جلوگیری شود.	  کنید تا از ورود  لوله های روغن هیدرولیک را پس از باز کردن مسدود 

کار نیاندازید.	  هرگز پمپ هیدرولیک را در صورت کم بودن روغن یا خالی بودن به 

غربیلک فرمان را بیش تر از 5 ثانیه در انتهای کورس حرکتی نگه ندارید.	 

در صورت باز بودن لوله ها، موتور را روشن نکنید.	 

کاتالیست قرار ندهید.	  هرگز لوله ها و شیلنگ ها را بر روی مانیفولد دود یا 

  توجه

از پوشش ها و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا در هنگام سرویس دچار حادثه نشوید.	 

هنگام باز و بسته کردن احتیاط کنید چرا که ممکن است قطعات داغ باشند در این صورت فقط صبر کنید تا دما به حالت عادی برسد.	 

از تماس پوست و چشم با روغن هیدرولیک فرمان جدا اجتناب کنید و در صورت تماس با چشم، سریعا آن را شسته و به دکتر مراجعه کنید.	 

هشدار

کردن باز 
1.غربیلک فرمان را در وضعیت صاف قرار دهید.

کنید. 2.کلیه لوازم برقی را خاموش 
کنید. 3.سرباتری منفی را جدا 

کنید. 4.روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه 
کنید. خ جلو را باز  5.چر

کنید. 6.پیچ اتصال چهار شاخه فرمان و جعبه فرمان را باز 

)30±3N.m: گشتاور پیچ(

کنید. 7.سیبک فرمان و سگدست را از همدیگر جدا 
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بازدیــد و بررســی.........................1183
بســتن ..................................1184
ــور.....................1185 ــه اواپرات مجموع
کــردن...............................1185 بــاز 
دمونتاژکردن ...........................1187
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29

e. Loosen coupling nut (arrow) between front right part 
of front sub frame welding assembly and body. Use 
same procedure to loosen nut on left side.
(Tightening torque: 180 ± 18 N·m)

f. Loosen coupling bolt between front sub frame welding 
assembly and body.
(Tightening torque: 180 ± 18 N·m)

g. Remove 2 fixing bolts (arrow) between steering gear 
and front sub frame welding assembly.
(Tightening torque: 120 ± 10 N·m)

h. Lower front sub frame welding assembly (descending distance is about 40 mm), and remove steering 
gear with tie rod assembly.

Inspection

1. Check steering gear assembly housing for damage or deformation, and rack and pinion for sticking. 
Replace steering gear assembly if necessary.

2. Check if steering tie rod boot, clamp and clamping ring are normal. Replace them if necessary to prevent 
water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

3. Check steering tie rod assembly and ball pin assembly for serious wear. Replace steering tie rod assembly 
and ball pin assembly if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A290210

RM1A290220

RM1A290230

CAUTION

After installing steering gear assembly, perform front wheel alignment procedure (See page 23-33).

کنید. e. مهره اتصال سمت راست و چپ رام به بدنه )فلش( را باز 

کنید. g. پیچ های اتصال رام به بدنه را باز 

ج نمایید. h. رام را به سمت پایین بکشید) رام باید حدود mm 40 به سمت پایین آورده شود.( و جعبه فرمان را خار

کنید. f. پیچ های اتصال جعبه فرمان به رام جلو را باز 

)180±18N.m: گشتاور پیچ(

)180±18N.m: گشتاور پیچ(

)120±10N.m: گشتاور پیچ(

بازدید
کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  گیرپاژ بودن بررسی  1.پوسته جعبه فرمان را از بابت دفرمگی و خرابی و دنده شانه ای و پینیون را از لحاظ 

کنید. گردگیر را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی و در صورت نیاز تعویض  2.گردگیرها و بست های 
کنید. کنترل نمایید و در صورت نیاز، تعویض  3.میل افقی فرمان و سیبک فرمان را 

بستن
ترتیب بستن برعکس ترتیب بازکردن است.

خ را بازدید و تنظیم کنید.	  پس از نصب جعبه فرمان، زوایای چر

  توجه
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کمپرســور.................1166 رکاوری روغن 
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کــردن...............................1168 بــاز 
بازدیــد و بررســی.........................1169
1169................................ بســتن 
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بازدیــد و بررســی.........................1176
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)مــدل  ج  داخل/خــار هــوای  گــردش  دریچــه  موتــور 
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کــردن...............................1177 باز 
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بستن ..................................1178

ج  داخل/خــار هــوای  گــردش  دریچــه  موتــور 
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ــور.....................1185 ــه اواپرات مجموع
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ــردن ............................1197 مونتاژک
بستن ..................................1197
1198....................A/C کم فشــار لوله 
کــردن...............................1198 بــاز 
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1200.....................A/C لولــه پــر فشــار
کــردن................................1200 باز 
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29–23

29

e. Loosen coupling nut (arrow) between front right part 
of front sub frame welding assembly and body. Use 
same procedure to loosen nut on left side.
(Tightening torque: 180 ± 18 N·m)

f. Loosen coupling bolt between front sub frame welding 
assembly and body.
(Tightening torque: 180 ± 18 N·m)

g. Remove 2 fixing bolts (arrow) between steering gear 
and front sub frame welding assembly.
(Tightening torque: 120 ± 10 N·m)

h. Lower front sub frame welding assembly (descending distance is about 40 mm), and remove steering 
gear with tie rod assembly.

Inspection

1. Check steering gear assembly housing for damage or deformation, and rack and pinion for sticking. 
Replace steering gear assembly if necessary.

2. Check if steering tie rod boot, clamp and clamping ring are normal. Replace them if necessary to prevent 
water and micro dust from entering and causing parts failure prematurely.

3. Check steering tie rod assembly and ball pin assembly for serious wear. Replace steering tie rod assembly 
and ball pin assembly if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A290210

RM1A290220

RM1A290230

CAUTION

After installing steering gear assembly, perform front wheel alignment procedure (See page 23-33).

کنید. e. مهره اتصال سمت راست و چپ رام به بدنه )فلش( را باز 

کنید. g. پیچ های اتصال رام به بدنه را باز 

ج نمایید. h. رام را به سمت پایین بکشید) رام باید حدود mm 40 به سمت پایین آورده شود.( و جعبه فرمان را خار

کنید. f. پیچ های اتصال جعبه فرمان به رام جلو را باز 

)180±18N.m: گشتاور پیچ(

)180±18N.m: گشتاور پیچ(

)120±10N.m: گشتاور پیچ(

بازدید
کنید. کرده و در صورت نیاز تعویض  گیرپاژ بودن بررسی  1.پوسته جعبه فرمان را از بابت دفرمگی و خرابی و دنده شانه ای و پینیون را از لحاظ 

کنید. گردگیر را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی و در صورت نیاز تعویض  2.گردگیرها و بست های 
کنید. کنترل نمایید و در صورت نیاز، تعویض  3.میل افقی فرمان و سیبک فرمان را 

بستن
ترتیب بستن برعکس ترتیب بازکردن است.

خ را بازدید و تنظیم کنید.	  پس از نصب جعبه فرمان، زوایای چر

  توجه
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۲-اورینگ  1- مجموعه اواپراتور
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کمپرسور  -۶ کمپرسور کندانسور و  ۵-لوله بین 

کمپرسور کندانسور و  ۷-لوله بین 

۹-کندانسور )با درایر(
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آشــنایی| معرفــی

۲-اورینگ  1- مجموعه اواپراتور

کمپرسور ۴- لوله بین اواپراتور و  ۳- شیر انبساط

کمپرسور  -۶ کمپرسور کندانسور و  ۵-لوله بین 

کمپرسور کندانسور و  ۷-لوله بین 

۹-کندانسور )با درایر(
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اســتانداردها

گشتاور)N.M(عنوان

A/C 0/۵±1/۵پیچ پنل

0/۵±1/۵پیچ فن بخاری

0/۵±1/۵پیچ مقاومت فن

گردش هوا 0/۵±1/۵پیچ موتور دریچه 

1/۵±۹پیج اتصال لوله ها به شیر انبساط

1±۵مهره اتصال اواپراتور به بدنه

1±۵پیچ اتصال اواپراتور به بدنه

A/C 1/۵±۷مهره اتصال بدنه دسته سیم

0/۵±1/۵پیچ دریچه هوای ورودی

0/۵±1/۵پیج دریچه هوای عقب

0/۵±1/۵پیچ دریچه زیرپا سمت چپ

0/۵±1/۵پیچ دریچه زیر پا سمت راست

کاور بخاری 0/۵±1/۵پیچ محفظه رادیاتور 

کاور بخاری 0/۵±1/۵پیچ محفظه رادیاتور 

0/۵±1/۵پیچ نگهدارنده شیر انبساط

0/۵±1/۵پیچ جلویی پوسته اواپراتور

0/۵±1/۵پیچ عقبی پوسته اواپراتور

کم فشار 1/۵±۹مهره پایه نگهدارنده لوله های پرفشار و 

کــه  گــردد. رادیاتــور بخــاری اصلــی تریــن جــز سیســتم بخــاری اســت. زمانــی  کننــده موتــور تامیــن مــی  گرمــای سیســتم تهویــه )بخــاری( از طریــق سیســتم خنــک 

کــه در ایــن زمــان  کابیــن منتقــل میشــود  گرمــای آب موتــور بــه واســطه موتــور فــن بــه  موتــور روشــن اســت آب رادیاتــوراز طریــق واتــر پمــپ وارد رادیاتــور بخــاری شــده و 

کلیــد تنظیــم دمــا را در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت  گــر  کنتــرل اســت. ا کلیــد A/C خامــوش اســت. مقــدار دمــای سیســتم بخــاری از طریــق دکمــه مربوطــه قابــل 

کثــر  کلیــد را در جهــت عقربــه هــای ســاعت از حدا گــر  کامــل بســته میشــود. ولــی ا گــرم بــه طــور  کثــر خنکــی(، دریچــه اختــاط هــوای ســرد و  تــا انتهــا بچرخانید)حدا

کابیــن  گرمــا را بــه داخــل  کامــل بــاز شــده و هــوا ضمــن عبــور از رادیاتــور بخــاری،  گــرم و ســرد بــه طــور  گرمــا( بچرخانیــد، دریچــه اختــاط هــوای  کثــر  خنکــی تــا انتها)حدا

کــرد، از دکمــه تنظیــم حالــت نیــز بــرای انتخــاب دریچــه مــورد نظــر جهــت خــروج هــوا اســتفاده میشــود. منتقــل خواهــد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1146

29 - سیستم تهویه مطبوع

فی معر

1. اجزا سیستم
کولر از چهار قسمت زیر تشکیل شده است. سیستم 

کابین، دریچه های خروج باد روی داشبورد	  سیستم تهویه و تقسیم باد: مجموعه فیلتر هوای 

سیستم کنترل: مجموعه پنل کنترل کولر، فن)دمنده(، مقاومت انتخاب سرعت، سوئیچ فشار گاز کولر و سنسور دمای اواپراتور	 

سیستم گرمایشی )بخاری(: مجموعه بخاری، لوله ورودی هوای گرم، لوله خروجی هوای گرم و سیستم گردش آب موتور	 

سیستم خنک کننده)کولر(: کمپرسور، مجموعه کندانسور، شیر انبساطی، مجموعه اواپراتورهای لوله های کم/پرفشار کولر	 

کابیــن مــی شــود. هــوای تــازه پــس از عبــور از اواپراتــور بــا رادیاتــور  هــوای محیــط از قســمت پایینــی و ســمت راســت شیشــه جلــوی خــودرو پــس از عبــور از فیلتــر وارد 

کابیــن میشــود. کــف اتــاق وارد  بخــاری، از طریــق دریچــه هــای روی داشــبورد و 

گاز کولــر توســط  کلیــد مربوطــه در پنــل کنتــرل A/C کمپرســور را روشــن کنیــد.  کلیــد A/C قابــل تنظیــم اســت. میتوانیــد بــا فشــردن  حجــم هــوای ورودی بــا اســتفاده از 

کــه در آنجــا بــا  کــم فشــار مــی شــود. در نهایــت مایــع وارد اواپراتــور شــده  کندانســور تبدیــل بــه مایــع  گاز بــا فشــار بــاال و ســپس توســط  کمپرســور فشــرده و تبدیــل بــه 

گاز میگــردد. کــردن هــوا تبدیــل بــه  کابیــن و خنــک  گرمــای هــوای  جــذب 

2.نحوه عملکرد

کم فشار مایع 

کم فشار مایع پرفشارگاز 

گاز پرفشار

کمپرسور

کندانسور

اواپراتور

کولر گاز  سوئیچ فشار 

هوای محیط

شیر انبساط

فن تهویه
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اســتانداردها

گشتاور)N.M(عنوان

A/C 0/۵±1/۵پیچ پنل

0/۵±1/۵پیچ فن بخاری

0/۵±1/۵پیچ مقاومت فن

گردش هوا 0/۵±1/۵پیچ موتور دریچه 

1/۵±۹پیج اتصال لوله ها به شیر انبساط

1±۵مهره اتصال اواپراتور به بدنه

1±۵پیچ اتصال اواپراتور به بدنه

A/C 1/۵±۷مهره اتصال بدنه دسته سیم

0/۵±1/۵پیچ دریچه هوای ورودی

0/۵±1/۵پیج دریچه هوای عقب

0/۵±1/۵پیچ دریچه زیرپا سمت چپ

0/۵±1/۵پیچ دریچه زیر پا سمت راست

کاور بخاری 0/۵±1/۵پیچ محفظه رادیاتور 

کاور بخاری 0/۵±1/۵پیچ محفظه رادیاتور 

0/۵±1/۵پیچ نگهدارنده شیر انبساط

0/۵±1/۵پیچ جلویی پوسته اواپراتور

0/۵±1/۵پیچ عقبی پوسته اواپراتور

کم فشار 1/۵±۹مهره پایه نگهدارنده لوله های پرفشار و 

کــه  گــردد. رادیاتــور بخــاری اصلــی تریــن جــز سیســتم بخــاری اســت. زمانــی  کننــده موتــور تامیــن مــی  گرمــای سیســتم تهویــه )بخــاری( از طریــق سیســتم خنــک 

کــه در ایــن زمــان  کابیــن منتقــل میشــود  گرمــای آب موتــور بــه واســطه موتــور فــن بــه  موتــور روشــن اســت آب رادیاتــوراز طریــق واتــر پمــپ وارد رادیاتــور بخــاری شــده و 

کلیــد تنظیــم دمــا را در خــاف جهــت عقربههــای ســاعت  گــر  کنتــرل اســت. ا کلیــد A/C خامــوش اســت. مقــدار دمــای سیســتم بخــاری از طریــق دکمــه مربوطــه قابــل 

کثــر  کلیــد را در جهــت عقربــه هــای ســاعت از حدا گــر  کامــل بســته میشــود. ولــی ا گــرم بــه طــور  کثــر خنکــی(، دریچــه اختــاط هــوای ســرد و  تــا انتهــا بچرخانید)حدا

کابیــن  گرمــا را بــه داخــل  کامــل بــاز شــده و هــوا ضمــن عبــور از رادیاتــور بخــاری،  گــرم و ســرد بــه طــور  گرمــا( بچرخانیــد، دریچــه اختــاط هــوای  کثــر  خنکــی تــا انتها)حدا

کــرد، از دکمــه تنظیــم حالــت نیــز بــرای انتخــاب دریچــه مــورد نظــر جهــت خــروج هــوا اســتفاده میشــود. منتقــل خواهــد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1146

29 - سیستم تهویه مطبوع

فی معر

1. اجزا سیستم
کولر از چهار قسمت زیر تشکیل شده است. سیستم 

کابین، دریچه های خروج باد روی داشبورد	  سیستم تهویه و تقسیم باد: مجموعه فیلتر هوای 

سیستم کنترل: مجموعه پنل کنترل کولر، فن)دمنده(، مقاومت انتخاب سرعت، سوئیچ فشار گاز کولر و سنسور دمای اواپراتور	 

سیستم گرمایشی )بخاری(: مجموعه بخاری، لوله ورودی هوای گرم، لوله خروجی هوای گرم و سیستم گردش آب موتور	 

سیستم خنک کننده)کولر(: کمپرسور، مجموعه کندانسور، شیر انبساطی، مجموعه اواپراتورهای لوله های کم/پرفشار کولر	 

کابیــن مــی شــود. هــوای تــازه پــس از عبــور از اواپراتــور بــا رادیاتــور  هــوای محیــط از قســمت پایینــی و ســمت راســت شیشــه جلــوی خــودرو پــس از عبــور از فیلتــر وارد 

کابیــن میشــود. کــف اتــاق وارد  بخــاری، از طریــق دریچــه هــای روی داشــبورد و 

گاز کولــر توســط  کلیــد مربوطــه در پنــل کنتــرل A/C کمپرســور را روشــن کنیــد.  کلیــد A/C قابــل تنظیــم اســت. میتوانیــد بــا فشــردن  حجــم هــوای ورودی بــا اســتفاده از 

کــه در آنجــا بــا  کــم فشــار مــی شــود. در نهایــت مایــع وارد اواپراتــور شــده  کندانســور تبدیــل بــه مایــع  گاز بــا فشــار بــاال و ســپس توســط  کمپرســور فشــرده و تبدیــل بــه 

گاز میگــردد. کــردن هــوا تبدیــل بــه  کابیــن و خنــک  گرمــای هــوای  جــذب 

2.نحوه عملکرد

کم فشار مایع 

کم فشار مایع پرفشارگاز 

گاز پرفشار

کمپرسور

کندانسور

اواپراتور

کولر گاز  سوئیچ فشار 

هوای محیط

شیر انبساط

فن تهویه
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ابزار

ابزار 
ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–7

30

Tools

General Tools

Refrigerant Recycling Machine

Digital Multimeter

RCH0000046

RCH0000002

گاز دستگاه شارژ 

مولتی متر دیجیتال

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1148

29 - سیستم تهویه مطبوع

 اســتانداردها

گشتاور) N.m (عنوان

1/۵±۹پیچ اتصال نگهدارنده پایه لوله کم فشار و پرفشار

کمپرسور کم فشار به  ۴±۲۵ پیچ اتصال لوله 

کندانسور 1/۵±۹پیچ اتصال لوله پرفشار 1 به 

کندانسور 1/۵±۹پیچ اتصال لوله پرفشار ۲ به 

کمپرسور ۴±۲۵پیچ اتصال لوله پرفشار ۳ به 

کمپرسور به موتور ۵±۴0پیچ اتصال لوله پایه 

کندانسور 1±۷پیچ اتصال لوله رادیاتور به 

کولر گاز  مشخصات 

کمپرسور مشخصات روغن 

گرم (عنوان ظرفیت شارژ ) 

R134a 10±۵00مبرد

ظرفیت شارژ ) میلی لیتر (عنوان

کمپرسور کنیدتعویض  کمپرسور نو تخلیه  ۵0 میلی لیتر روغن باید از 

کندانسور ۳0تعویض 

10تعویض اواپراتور

A/C 10تعویض لوله های
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ابزار

ابزار 
ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–7

30

Tools

General Tools

Refrigerant Recycling Machine

Digital Multimeter

RCH0000046

RCH0000002

گاز دستگاه شارژ 

مولتی متر دیجیتال
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 اســتانداردها

گشتاور) N.m (عنوان

1/۵±۹پیچ اتصال نگهدارنده پایه لوله کم فشار و پرفشار

کمپرسور کم فشار به  ۴±۲۵ پیچ اتصال لوله 

کندانسور 1/۵±۹پیچ اتصال لوله پرفشار 1 به 

کندانسور 1/۵±۹پیچ اتصال لوله پرفشار ۲ به 

کمپرسور ۴±۲۵پیچ اتصال لوله پرفشار ۳ به 

کمپرسور به موتور ۵±۴0پیچ اتصال لوله پایه 

کندانسور 1±۷پیچ اتصال لوله رادیاتور به 

کولر گاز  مشخصات 

کمپرسور مشخصات روغن 

گرم (عنوان ظرفیت شارژ ) 

R134a 10±۵00مبرد

ظرفیت شارژ ) میلی لیتر (عنوان

کمپرسور کنیدتعویض  کمپرسور نو تخلیه  ۵0 میلی لیتر روغن باید از 

کندانسور ۳0تعویض 

10تعویض اواپراتور

A/C 10تعویض لوله های
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 نقشــه برقــی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه2 از 3 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–9

30

Manual A/C system (Page 2 of 3)

EM1A300020

K-005

A/C 
INTEGRATION
SWITCH

F16
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FUSE AND
RELAY 
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30
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W
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RELAY
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R
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R
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متوسط

 رله
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برق با سوئیچباتری 
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نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه 1 از 3 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–8

30

Circuit Diagram

Manual A/C system (Page 1 of 3)

EM1A300010

10A
RF09

IGNITION SWITCH
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29 - سیستم تهویه مطبوع

 نقشــه برقــی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه2 از 3 (
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه 1 از 3 (

Chery Automobile Co., Ltd.
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 1 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.
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Power A/C System (Page 1 of 4)
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه 3 از 3 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING
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Manual A/C system (Page 3 of 3)
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 1 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع دستی ) صفحه 3 از 3 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–10
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Manual A/C system (Page 3 of 3)
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 2 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–13
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Power A/C System (Page 3 of 4)
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 2 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 2 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 2 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING
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Power A/C System (Page 2 of 4)
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باتری

زیاد

کم

متوسط

برق با سوئیچ

 جعبه فیوز موتور

کولر کمپرسور 

کولر گاز  سوئیچ فشار 

 A/C پنل

کمپرسور جعبه فیوز رله اصلیرله 
داشبورد

 رله
 IGN2 
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عیب یابی
جدول ایرادات

نکته

کنید. کنید و قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض  گفته شده هر علت را بررسی  کنید . به ترتیب  برای یافتن علت اصلی ایراد از جدول زیر استفاده 

علتایراد

گرم نمی زند بخاری باد 

فیوز فن ) آسیب دیده (

رله فن ) آسیب دیده (

کلید سرعت فن ) آسیب دیده (

موتور فن ) آسیب دیده (

گیرکرده و یا آسیب گرم و سرد )   کابل دریچه اختاط هوای 
دیده (

گرم ) مسدود شده ( لوله آب 

رادیاتور بخاری ) مسدود شده یا آسیب دیده (

کوتاه شده ( کانکتور یا دسته سیم ) قطع یا اتصال 

کند کولر خنک نمی 

 نشتی سیستم

کولر ) شارژ بیش از حد ( گاز 

کولر ) آسیب دیده ( گاز  سوئیچ فشار 

سنسور دمای اواپراتور) آسیب دیده (

کلید A/C ) آسیب دیده (

کمپرسور ) سوخته ( کاچ  فیوز 

کمپرسور ) آسیب دیده ( رله 

کمپرسور ) شل شده ( تسمه 

کمپرسور ) آسیب دیده (

کندانسور ) آسیب دیده یا مسدود شده (

شیر انبساطی ) مسدود یا معیوب شده (

ع اواپراتور ) مسدود شده یا آسیب دیده ( مجمو

کوتاه ( کانکتور ) قطعی مدار یا اتصال  دسته سیم یا 

کولر ( کند ) قطع و وصل خنکی  گاهی خنک نمی   وجود رطوبت در سیستمکولر 
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

نقشه برقی 
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 4 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–14
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Power A/C System (Page 4 of 4)
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 A/C پنل
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29 - سیستم تهویه مطبوع

عیب یابی
جدول ایرادات

نکته

کنید. کنید و قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض  گفته شده هر علت را بررسی  کنید . به ترتیب  برای یافتن علت اصلی ایراد از جدول زیر استفاده 

علتایراد

گرم نمی زند بخاری باد 

فیوز فن ) آسیب دیده (

رله فن ) آسیب دیده (

کلید سرعت فن ) آسیب دیده (

موتور فن ) آسیب دیده (

گیرکرده و یا آسیب گرم و سرد )   کابل دریچه اختاط هوای 
دیده (

گرم ) مسدود شده ( لوله آب 

رادیاتور بخاری ) مسدود شده یا آسیب دیده (

کوتاه شده ( کانکتور یا دسته سیم ) قطع یا اتصال 

کند کولر خنک نمی 

 نشتی سیستم

کولر ) شارژ بیش از حد ( گاز 

کولر ) آسیب دیده ( گاز  سوئیچ فشار 

سنسور دمای اواپراتور) آسیب دیده (

کلید A/C ) آسیب دیده (

کمپرسور ) سوخته ( کاچ  فیوز 

کمپرسور ) آسیب دیده ( رله 

کمپرسور ) شل شده ( تسمه 

کمپرسور ) آسیب دیده (

کندانسور ) آسیب دیده یا مسدود شده (

شیر انبساطی ) مسدود یا معیوب شده (

ع اواپراتور ) مسدود شده یا آسیب دیده ( مجمو

کوتاه ( کانکتور ) قطعی مدار یا اتصال  دسته سیم یا 

کولر ( کند ) قطع و وصل خنکی  گاهی خنک نمی   وجود رطوبت در سیستمکولر 
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29 - سیستم تهویه مطبوع

نقشــه برقی

نقشه برقی 
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ) صفحه 4 از 4 (

Chery Automobile Co., Ltd.

30 - AIR CONDITIONING

30–14

30

Power A/C System (Page 4 of 4)

EM1A300041
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ج گردش هوای داخل / خار گرم / سردموتور دریچه تغییرحالتموتور دریچه  موتور دریچه اختاط هوای 

 A/C پنل
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29 - سیستم تهویه مطبوع

علتایراد

کم فشار و هم در قسمت پرفشار بسیار  فشار هم در قسمت 
باالست

شیر انبساطی ) ایراد دارد (

کولر  ) بیش از حد است ( گاز  روغن 

کم کم فشار نرمال و یا به آرامی در حال   فشار در قسمت 
شدن است ولی فشار در قسمت پرفشار خیلی زیاد است .

کثیف است ( کندانسور )  سطوح 

کند ( فن رادیاتور ) عمل نمی 

کولر ) بیش از حد شارژ شده است ( گاز 

کولر وجود هوا در سیستم 

گرم شده است ( موتور ) بیش از حد 

کم فشار خیلی باال است و در قسمت  فشار در قسمت 
کم است  پرفشار خیلی 

کمپرسور ) شل شده است ( تسمه 

کمپرسور ) ایراد دارد (

کم فشار خیلی پائین است و در قسمت  فشار در قسمت 
پرفشار خیلی باال است .

کولر ) مسدود شده است ( لوله پرفشار 

شیر انبساطی ) ایراد دارد (

عملکردنماد

کولر ) عدم تنظیم ( ایراد در فن بخاری در 

کشی ( ایراد در موتور دریچه اختاط هوا ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم 

کشی ( ایراد موتور انتخاب دریچه ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم 

کشی ( ج ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم  گردش هوای داخل / خار ایراد موتور دریچه 

ایراد سنسور دمای اواپراتور ) قطعی یا اتصالی (

روشن بودن چراغ هریک از دکمه های زیر نشان دهنده ایراد ذکر شده در جدول زیر است . 

بازدید اتصال بدنه 

کارکــرد صحیــح سیســتم هــای الکتریکــی و الکترونیکــی بســیار مؤثــر مــی باشــد . اتصــال بدنــه هــا اغلــب بــه دلیــل رطوبــت دچــار  بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه هــا در 

کــه باعــث اتصــال ضعیــف و باالرفتــن مقاومــت مــدار مــی شــود . سیســتم هــای الکترونیکــی نســبت  کثیفــی و هــم چنیــن آســیب دیدگــی مــی شــوند  زنــگ زدگــی ، 

بــه اتصــال بدنــه محکــم و صحیــح و بســیار حســاس مــی باشــند و تحــت تأثیــر اتصــال ضعیــف مــی باشــند . بــرای بررســی اتصــال بدنــه مراحــل زیــر را انجــام دهیــد : 

کنید. 1-پیچ اتصال بدنه را باز 

کنید. کثیفی و زنگ زدگی بررسی  2-سطح اتصال را از لحاظ 
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علتایراد

گرم می زند کند و باد  کولر خوب خنک نمی 

نشتی در سیستم

کافی ( کولر ) نا گاز 

کولر ) شارژ بیش از حد ( گاز 

 وجود هوا در سیستم

گاز ) مبرد ( وجود رطوبت در 

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 

کثیف یا مسدود شده ( اواپراتور ) 

کثیف یا مسدود شده ( کولر )  کم / پرفشار  لوله 

کلید سرعت فن ) آسیب دیده (

موتور فن ) آسیب دیده (

کمپرسور ) شل شده ( تسمه 

وجود صدا و نویز زیاد در سیستم 

کانکتور ) شل شده ( دسته سیم یا 

کمپرسور ) لغزش دارد ( تسمه 

کمپرسور ) خردگی یا لقی زیاد ( کاچ  بلبرینگ 

کاچ ( کمپرسور ) اتصال شل یا ایراد در  کاچ 

کمپرسور ) بیش از حد سفت شده است ( تسمه 

کمپرسور ) شل شده ( پیچ پایه مجموعه 

تیغه فن رادیاتور ) دفرمه شده (

کم شده ( کمپرسور ) خیلی  روغن 

کم فشار نوسان دارد  رطوبت بیش از حد در سیستم فشار لوله 

کم است و سرمای کم فشار و پرفشار   فشار در لوله های 
کافی نیست تولیدی 

کولر ) نشتی دارد ( سیستم 

کولر گاز  کم بودن 

کم فشار و پرفشار بیش از اندازه پائین  فشار در قسمت 
کندانسور تا اواپراتور یخ زده شده  است و روی لوله بین 

است

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 

کم فشار خاء وجود دارد و در لوله پرفشار ، مقدار  در لوله 
کندانسور تا شیر انبساط یخ کم است . در هر دو مسیر   فشار 

 زدگی وجود دارد

کولر) بیش از حد ( گاز  وجود رطوبت در 

کثیف یا مسدود شده ( شیر انبساطی ) 

کولر ) نشتی دارد ( لوله های 

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 
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29 - سیستم تهویه مطبوع

علتایراد

کم فشار و هم در قسمت پرفشار بسیار  فشار هم در قسمت 
باالست

شیر انبساطی ) ایراد دارد (

کولر  ) بیش از حد است ( گاز  روغن 

کم کم فشار نرمال و یا به آرامی در حال   فشار در قسمت 
شدن است ولی فشار در قسمت پرفشار خیلی زیاد است .

کثیف است ( کندانسور )  سطوح 

کند ( فن رادیاتور ) عمل نمی 

کولر ) بیش از حد شارژ شده است ( گاز 

کولر وجود هوا در سیستم 

گرم شده است ( موتور ) بیش از حد 

کم فشار خیلی باال است و در قسمت  فشار در قسمت 
کم است  پرفشار خیلی 

کمپرسور ) شل شده است ( تسمه 

کمپرسور ) ایراد دارد (

کم فشار خیلی پائین است و در قسمت  فشار در قسمت 
پرفشار خیلی باال است .

کولر ) مسدود شده است ( لوله پرفشار 

شیر انبساطی ) ایراد دارد (

عملکردنماد

کولر ) عدم تنظیم ( ایراد در فن بخاری در 

کشی ( ایراد در موتور دریچه اختاط هوا ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم 

کشی ( ایراد موتور انتخاب دریچه ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم 

کشی ( ج ) عدم تنظیم ، قطعی یا اتصالی سیم  گردش هوای داخل / خار ایراد موتور دریچه 

ایراد سنسور دمای اواپراتور ) قطعی یا اتصالی (

روشن بودن چراغ هریک از دکمه های زیر نشان دهنده ایراد ذکر شده در جدول زیر است . 

بازدید اتصال بدنه 

کارکــرد صحیــح سیســتم هــای الکتریکــی و الکترونیکــی بســیار مؤثــر مــی باشــد . اتصــال بدنــه هــا اغلــب بــه دلیــل رطوبــت دچــار  بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه هــا در 

کــه باعــث اتصــال ضعیــف و باالرفتــن مقاومــت مــدار مــی شــود . سیســتم هــای الکترونیکــی نســبت  کثیفــی و هــم چنیــن آســیب دیدگــی مــی شــوند  زنــگ زدگــی ، 

بــه اتصــال بدنــه محکــم و صحیــح و بســیار حســاس مــی باشــند و تحــت تأثیــر اتصــال ضعیــف مــی باشــند . بــرای بررســی اتصــال بدنــه مراحــل زیــر را انجــام دهیــد : 

کنید. 1-پیچ اتصال بدنه را باز 

کنید. کثیفی و زنگ زدگی بررسی  2-سطح اتصال را از لحاظ 
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علتایراد

گرم می زند کند و باد  کولر خوب خنک نمی 

نشتی در سیستم

کافی ( کولر ) نا گاز 

کولر ) شارژ بیش از حد ( گاز 

 وجود هوا در سیستم

گاز ) مبرد ( وجود رطوبت در 

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 

کثیف یا مسدود شده ( اواپراتور ) 

کثیف یا مسدود شده ( کولر )  کم / پرفشار  لوله 

کلید سرعت فن ) آسیب دیده (

موتور فن ) آسیب دیده (

کمپرسور ) شل شده ( تسمه 

وجود صدا و نویز زیاد در سیستم 

کانکتور ) شل شده ( دسته سیم یا 

کمپرسور ) لغزش دارد ( تسمه 

کمپرسور ) خردگی یا لقی زیاد ( کاچ  بلبرینگ 

کاچ ( کمپرسور ) اتصال شل یا ایراد در  کاچ 

کمپرسور ) بیش از حد سفت شده است ( تسمه 

کمپرسور ) شل شده ( پیچ پایه مجموعه 

تیغه فن رادیاتور ) دفرمه شده (

کم شده ( کمپرسور ) خیلی  روغن 

کم فشار نوسان دارد  رطوبت بیش از حد در سیستم فشار لوله 

کم است و سرمای کم فشار و پرفشار   فشار در لوله های 
کافی نیست تولیدی 

کولر ) نشتی دارد ( سیستم 

کولر گاز  کم بودن 

کم فشار و پرفشار بیش از اندازه پائین  فشار در قسمت 
کندانسور تا اواپراتور یخ زده شده  است و روی لوله بین 

است

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 

کم فشار خاء وجود دارد و در لوله پرفشار ، مقدار  در لوله 
کندانسور تا شیر انبساط یخ کم است . در هر دو مسیر   فشار 

 زدگی وجود دارد

کولر) بیش از حد ( گاز  وجود رطوبت در 

کثیف یا مسدود شده ( شیر انبساطی ) 

کولر ) نشتی دارد ( لوله های 

کثیف یا مسدود شده ( کندانسور ) 
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کولر کمپرسور  بررسی صدای 

کــه ایــن صــدا تحــت چــه شــرایطی در سیســتم ایجــاد مــی شــود . ایــن شــرایط  کنیــد  کولــر ، ابتــدا بایــد مشــخص  بــرای بررســی صــدای ایجــاد شــده توســط سیســتم 

کــه در حیــن  شــامل : آب و هــوا ، ســرعت خــودرو ، در حالــت خــاص یــا درگیــر بــودن دنــده ، دور موتــور ، دمــای موتــور و ســایر شــرایط ویــژه مــی باشــد . صداهایــی 

کــه ممکــن اســت در اثــر شــل  کولــر ایجــاد شــوند ممکــن اســت اغلــب بــی نتیجــه باقــی بماننــد ، بــرای مثــال صدایــی شــبیه معیــوب بــودن بلبرینــگ  عملکــرد سیســتم 

کمپرســور ایجــاد شــود.  بــودن پیــچ هــا ، مهــره هــا ، پایــه هــای نگــه دارنــده یــا شــل بــودن مجموعــه 

کم فشار ( حدود 0/15 تا 0/2 مگاپاسکال )Mpa ( و در مسیر رفت ) لوله  مقدار فشار نمایش داده شده را بخوانید . در شرایط نرمال ، فشار در لوله برگشت ) 

پرفشار ( حدود 1/5 تا 1/8 مگاپاسکال می باشد.

کولر عملکرد غیرعادی و صدا دارد ، باید تعویض شود . 	  کمپرسور  که  در صورتی 

کشــش و ســفت بــودن تســمه ، صدایــی در تســمه ایجــاد مــی شــود 	  تســمه هــا حســاس بــه ســرعت مــی باشــند . در دورهــای مختلــف موتــور ، میــزان 

کمپرســور بیــش تریــن جابــه جایــی را داشــته باشــد، ایجــاد مــی شــود  کــه  گرفتــه مــی شــود. ایــن صــدا هنگامــی  کولــر اشــتباه  کمپرســور  کمــه بــا صــدای 

کــم تــر باشــد ، ایــن صــدا ایجــاد نمــی شــود. کمپرســور  کــه جابــه جایــی  و زمانــی 

  توجه 

کنید .  1-محیط آرامی را برای تست انتخاب 

2-نظرات بیش تری در حد امکان از مشتری پرسیده شود . 

کمپرسور مشخص شود .  کنید تا به وضوح صدای  کولر را روشن و خاموش  3-چندین مرتبه سیستم 

کنید. کم ترین جابه جایی را دارد ، به صدای آن توجه  کولر بیش ترین و  کمپرسور  که  4-هنگامی 

کارکرد می باشد ، راحت تر قابل تشخیص باشد .  که موتور در حال  کمپرسور قرار دهید تا هنگامی  گوشتی بلندی را روی  گوشی و یا پیچ  5-ابزار مخصوص 

کم تر از 2600  که فشار  کنید ، فشار سنج را به لوله پرفشار نصب نمایید تا مطمئن شوید  کندانسور را مسدود  گاز در لوله پرفشار ،  کردن دمای  6-برای بیش تر 

کیلوپاسکال ) Kpa ( باشد . 

کنید .  کمپرسور و دینام را بررسی  7-شرایط تسمه 

کمپرسور درگیر باشد .  8-بلبرینگ ، پولی به درستی با 

کند.  کنید زیرا تحت این شرایط ممکن است صدای غیرعادی تولید  کولر را از نظر خمیدگی ، شکستگی و ضربه بررسی  کم فشار و پرفشار  9-لوله های 

کنید. کنید و مجددًا آن ها را سفت  کمپرسور را شل  10-کلیه پیچ های 

گردد. در این شرایط می  کولر می  کم تر از حد استاندارد باشد باعث ایجاد صدا در سیستم  کم فشار (  که حجم مبرد مایع در مسیر مکش ) لوله  11-در صورتی 

کنید .  گاز را بررسی  کمپرسور  کندانسور را تعویض و مقدار روغن  بایست 

کنید. کمپرسور را تعویض  کندانسور هم چنان صدا و لرزش وجود دارد  گر بعد از تعویض  12-ا
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بررسی روی خودرو 
نکته 

کاهــش  کولــر بیــن قطعــات مختلــف سیســتم مــی باشــد، هرگونــه خمیدگــی بــا تغییــر شــکل ای لولــه هــا موجــب  گاز  کولــر ارســال  وظیفــه لولــه هــای سیســتم   	

ــر خواهــد شــد .  کول کارآیــی و عملکــرد سیســتم 

کلیه اورینــگ ها و آب  کــه  گاز پرفشــار در سیســتم تولیــد مــی شــود . همیشــه هنــگام ســرویس و بازدیــد سیســتم کولــر مطمئــن شــوید  کــردن کمپرســور  کار  بــا   	

کلیــه لولــه هــا و متعلقــات سیســتم  گاز و روغــن مــی باشــد .  بندهــا بــه درســتی نصــب شــده باشــند . وظیفــه اورینــگ هــا و واشــرهای آب بنــدی جلوگیــری از نشــت 

کولــر  کنیــد تــا از عملکــرد صحیــح آن هــا مطمئــن شــوید . در صــورت بــروز نشــتی و عیــب در لولــه هــای سیســتم  کولــر را حداقــل یــک بــار در ســال بازدیــد و ســرویس 

، آن هــا قابــل تعمیــر نیســتند و بایــد تعویــض شــوند . 

کلی  1- بازدید 

کنیــد . در صــورت مشــاهده مــوارد مذکــور ممکــن اســت نشــتی در سیســتم وجــود  کثیفــی بررســی  کولــر را از وجــود روغــن ، چربــی و  کلیــه اتصــاالت سیســتم  الــف( 

داشــته باشــد.

کنید .  گرفتگی و پره های فن رادیاتور را از نظر دفرمه شدن بررسی  کثیفی و  کندانسور را از لحاظ  ب( سطح 

کمپرسور از عدم وجود صدای اضافی در آن مطمئن شوید .  پ( هنگام عملکرد 

گــرم تــر از لولــه خروجــی  کندانســور  کنیــد ، دمــای لولــه ورودی  کندانســور را بــا تمــاس دســت مــی توانیــد حــس  ت( اختــاف دمــا در لولــه هــای ورودی و خروجــی 

گــرم و لولــه خروجــی  کــه دمــای لولــه ورودی  کامــًا مشــهود مــی باشــد بــه طــوری  اســت . تفــاوت دمــای لولــه ورودی و خروجــی شــیر انبســاط نیــز بــا تمــاس دســت 

ســرد اســت.

کولر را اندازه بگیرید. گاز  2-با استفاده از فشارسنج ، فشار 

کنید و پس از ایجاد شرایط زیر ، مقدار فشار را ماحظه نمایید . شرایط تست :  کولر وصل  کم فشار و پرفشار  الف( فشارسنج را به سوپاپ شارژ و تخلیه لوله های 

گردش هوای بیروی قرار دهید .  گردش هوای داخل / بیرون را در وضعیت  کلید   	

	 دور موتور را در  rpm 2000 نگه دارید .

کثر خنکی قرار دهید.  کلید تنظیم دما را در حدا  	

کثر سرعت قرار دهید.  کلید سرعت فن را در حدا  	

کنید.  کولر را روشن  	 دکمه A/C را فشار داده و 

کنید.  کنید تا نسبت به تماس صحیح ، اطمینان حاصل  3-سطح اتصال را تمیز 

4-مجددًا پیچ اتصال را با دقت و محکم ببندید.

کنید.  5-متصل شدن لوازم جانبی و تغذیه آن ها به اتصال بدنه مشترک را بررسی 

کــه همــه اتصــاالت تمیــز باشــند و  کنیــد . مطمئــن شــوید  6-در صــورت اتصــال چندیــن سیســتم بــه یــک اتصــال بدنــه ، تــک تــک ســیم هــا و اتصــاالت را چــک 

کنیــد.  آن هــا را بــه درســتی محکــم 
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کولر کمپرسور  بررسی صدای 

کــه ایــن صــدا تحــت چــه شــرایطی در سیســتم ایجــاد مــی شــود . ایــن شــرایط  کنیــد  کولــر ، ابتــدا بایــد مشــخص  بــرای بررســی صــدای ایجــاد شــده توســط سیســتم 

کــه در حیــن  شــامل : آب و هــوا ، ســرعت خــودرو ، در حالــت خــاص یــا درگیــر بــودن دنــده ، دور موتــور ، دمــای موتــور و ســایر شــرایط ویــژه مــی باشــد . صداهایــی 

کــه ممکــن اســت در اثــر شــل  کولــر ایجــاد شــوند ممکــن اســت اغلــب بــی نتیجــه باقــی بماننــد ، بــرای مثــال صدایــی شــبیه معیــوب بــودن بلبرینــگ  عملکــرد سیســتم 

کمپرســور ایجــاد شــود.  بــودن پیــچ هــا ، مهــره هــا ، پایــه هــای نگــه دارنــده یــا شــل بــودن مجموعــه 

کم فشار ( حدود 0/15 تا 0/2 مگاپاسکال )Mpa ( و در مسیر رفت ) لوله  مقدار فشار نمایش داده شده را بخوانید . در شرایط نرمال ، فشار در لوله برگشت ) 

پرفشار ( حدود 1/5 تا 1/8 مگاپاسکال می باشد.

کولر عملکرد غیرعادی و صدا دارد ، باید تعویض شود . 	  کمپرسور  که  در صورتی 

کشــش و ســفت بــودن تســمه ، صدایــی در تســمه ایجــاد مــی شــود 	  تســمه هــا حســاس بــه ســرعت مــی باشــند . در دورهــای مختلــف موتــور ، میــزان 

کمپرســور بیــش تریــن جابــه جایــی را داشــته باشــد، ایجــاد مــی شــود  کــه  گرفتــه مــی شــود. ایــن صــدا هنگامــی  کولــر اشــتباه  کمپرســور  کمــه بــا صــدای 

کــم تــر باشــد ، ایــن صــدا ایجــاد نمــی شــود. کمپرســور  کــه جابــه جایــی  و زمانــی 

  توجه 

کنید .  1-محیط آرامی را برای تست انتخاب 

2-نظرات بیش تری در حد امکان از مشتری پرسیده شود . 

کمپرسور مشخص شود .  کنید تا به وضوح صدای  کولر را روشن و خاموش  3-چندین مرتبه سیستم 

کنید. کم ترین جابه جایی را دارد ، به صدای آن توجه  کولر بیش ترین و  کمپرسور  که  4-هنگامی 

کارکرد می باشد ، راحت تر قابل تشخیص باشد .  که موتور در حال  کمپرسور قرار دهید تا هنگامی  گوشتی بلندی را روی  گوشی و یا پیچ  5-ابزار مخصوص 

کم تر از 2600  که فشار  کنید ، فشار سنج را به لوله پرفشار نصب نمایید تا مطمئن شوید  کندانسور را مسدود  گاز در لوله پرفشار ،  کردن دمای  6-برای بیش تر 

کیلوپاسکال ) Kpa ( باشد . 

کنید .  کمپرسور و دینام را بررسی  7-شرایط تسمه 

کمپرسور درگیر باشد .  8-بلبرینگ ، پولی به درستی با 

کند.  کنید زیرا تحت این شرایط ممکن است صدای غیرعادی تولید  کولر را از نظر خمیدگی ، شکستگی و ضربه بررسی  کم فشار و پرفشار  9-لوله های 

کنید. کنید و مجددًا آن ها را سفت  کمپرسور را شل  10-کلیه پیچ های 

گردد. در این شرایط می  کولر می  کم تر از حد استاندارد باشد باعث ایجاد صدا در سیستم  کم فشار (  که حجم مبرد مایع در مسیر مکش ) لوله  11-در صورتی 

کنید .  گاز را بررسی  کمپرسور  کندانسور را تعویض و مقدار روغن  بایست 

کنید. کمپرسور را تعویض  کندانسور هم چنان صدا و لرزش وجود دارد  گر بعد از تعویض  12-ا
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بررسی روی خودرو 
نکته 

کاهــش  کولــر بیــن قطعــات مختلــف سیســتم مــی باشــد، هرگونــه خمیدگــی بــا تغییــر شــکل ای لولــه هــا موجــب  گاز  کولــر ارســال  وظیفــه لولــه هــای سیســتم   	

ــر خواهــد شــد .  کول کارآیــی و عملکــرد سیســتم 

کلیه اورینــگ ها و آب  کــه  گاز پرفشــار در سیســتم تولیــد مــی شــود . همیشــه هنــگام ســرویس و بازدیــد سیســتم کولــر مطمئــن شــوید  کــردن کمپرســور  کار  بــا   	

کلیــه لولــه هــا و متعلقــات سیســتم  گاز و روغــن مــی باشــد .  بندهــا بــه درســتی نصــب شــده باشــند . وظیفــه اورینــگ هــا و واشــرهای آب بنــدی جلوگیــری از نشــت 

کولــر  کنیــد تــا از عملکــرد صحیــح آن هــا مطمئــن شــوید . در صــورت بــروز نشــتی و عیــب در لولــه هــای سیســتم  کولــر را حداقــل یــک بــار در ســال بازدیــد و ســرویس 

، آن هــا قابــل تعمیــر نیســتند و بایــد تعویــض شــوند . 

کلی  1- بازدید 

کنیــد . در صــورت مشــاهده مــوارد مذکــور ممکــن اســت نشــتی در سیســتم وجــود  کثیفــی بررســی  کولــر را از وجــود روغــن ، چربــی و  کلیــه اتصــاالت سیســتم  الــف( 

داشــته باشــد.

کنید .  گرفتگی و پره های فن رادیاتور را از نظر دفرمه شدن بررسی  کثیفی و  کندانسور را از لحاظ  ب( سطح 

کمپرسور از عدم وجود صدای اضافی در آن مطمئن شوید .  پ( هنگام عملکرد 

گــرم تــر از لولــه خروجــی  کندانســور  کنیــد ، دمــای لولــه ورودی  کندانســور را بــا تمــاس دســت مــی توانیــد حــس  ت( اختــاف دمــا در لولــه هــای ورودی و خروجــی 

گــرم و لولــه خروجــی  کــه دمــای لولــه ورودی  کامــًا مشــهود مــی باشــد بــه طــوری  اســت . تفــاوت دمــای لولــه ورودی و خروجــی شــیر انبســاط نیــز بــا تمــاس دســت 

ســرد اســت.

کولر را اندازه بگیرید. گاز  2-با استفاده از فشارسنج ، فشار 

کنید و پس از ایجاد شرایط زیر ، مقدار فشار را ماحظه نمایید . شرایط تست :  کولر وصل  کم فشار و پرفشار  الف( فشارسنج را به سوپاپ شارژ و تخلیه لوله های 

گردش هوای بیروی قرار دهید .  گردش هوای داخل / بیرون را در وضعیت  کلید   	

	 دور موتور را در  rpm 2000 نگه دارید .

کثر خنکی قرار دهید.  کلید تنظیم دما را در حدا  	

کثر سرعت قرار دهید.  کلید سرعت فن را در حدا  	

کنید.  کولر را روشن  	 دکمه A/C را فشار داده و 

کنید.  کنید تا نسبت به تماس صحیح ، اطمینان حاصل  3-سطح اتصال را تمیز 

4-مجددًا پیچ اتصال را با دقت و محکم ببندید.

کنید.  5-متصل شدن لوازم جانبی و تغذیه آن ها به اتصال بدنه مشترک را بررسی 

کــه همــه اتصــاالت تمیــز باشــند و  کنیــد . مطمئــن شــوید  6-در صــورت اتصــال چندیــن سیســتم بــه یــک اتصــال بدنــه ، تــک تــک ســیم هــا و اتصــاالت را چــک 

کنیــد.  آن هــا را بــه درســتی محکــم 
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کنیــد  کولــر را از نظــر نشــتی بررســی  3- بــا اســتفاده از دســتگاه نشــت یــاب ، لولــه هــای سیســتم 
ــه  گــر وجــود نشــتی در لول گاز در اطــراف نشــت یــاب شــنیده شــود بیــان  گــر صــدای نشــت  .  ا

کنیــد. گاز اســت را تعویــض یــا تعمیــر  کــه باعــث نشــت  هاســت ، بنابرایــن قطعــه معیــوب 

کنید. کنید و آن را از وجود هرگونه نشتی بررسی نمایید . در صورت مشاهده نشتی ، سوئیچ را تعویض  کولر را جدا  گاز  4-سوکت سوئیچ فشار 

کنید .  کنید و نشتی آن را بررسی نمایید . در صورت وجود نشتی در اواپراتور ، آن را تعویض  5-نشت یاب را به مجموعه اواپراتور وصل 

کندانسور را سرویس یا تعویض نمایید. کندانسور را بررسی و در صورت مشاهده نشتی ،  6-وجود نشتی در 
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کولــر گاز  بررســی نشــتی 

کولر آسیب خواهد دید .	  کمپرسور  کولر ، خودرو را استارت نزنید . در غیر این صورت  گاز  هنگام ریکاوری ، وکیوم و شارژ 

گاز 134a-R  در 	  گیــرد . ترکیــب هــوای معمولــی بــا  کولــر بــا تجهیــزات سیســتم نبایــد بــا تزریــق هــوای معمولــی صــورت  گاز  تســت فشــار و نشــتی 

ــردد. گ ــراد  ــدن اف ــه دی ــث صدم ــود و باع ــار ش ــوزی و انفج ــش س ــب آت ــت موج ــن اس ــاال ممک ــای ب دماه

کنید.	  کرده به محیط پرهیز  کولر نشت  گاز  از تنفس بخار و 

کنیــد و بعــد 	  کولــر در محیــط ، ســریعًا هــوای محیــط را تهویــه  گاز  کنیــد . در صــورت نشــت تصادفــی  کولــر را فقــط بــا تجهیــزات توصیــه شــده تخلیــه  گاز 

از آن ، ســرویس روی خــودرو را انجــام دهیــد . 

هشدار

هشدار

کولر گاز  بررسی نشتی 

کنید .  کولر از نشت یاب مخصوص برای بررسی نشتی استفاده  1- پس از شارژگاز 

کولر را انجام دهید : 2- تحت شرایط زیر ، عملیات و سرویس سیستم 

کنید . 	  موتور را خاموش 

گازهــای موجــود در هــوا در تشــخیص محیــط آلــوده مؤثــر مــی باشــد ، بــه طــور مثــال 	  کار ) وجــود دســتگاه نشــان دهنــده  وجــود تهویــه مناســب در محیــط 

کولــر ( گاز  گــزوز و هــم چنیــن  گازهــای ا هیدروکربــن هــای نســوخته ، 

کنید . 	  تست فوق را 2 یا 3 مرتبه تکرار 

کولر در مدار مطمئن شوید.	  گاز مبرد  از وجود 

کلیــه اتصــاالت ، 	  کــم باشــد و یــا اصــًا وجــود نداشــته باشــد ممکــن اســت نشــتی در سیســتم وجــود داشــته باشــد .  کولــر در سیســتم  گاز  کــه  در صورتــی 

کنیــد .  لولــه هــا و قطعــات را از وجــود روغــن در روی آن هــا بررســی 

  توجه 

کنید. کولر را از وجود هرگونه نشتی بررسی  سیستم 
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کنیــد  کولــر را از نظــر نشــتی بررســی  3- بــا اســتفاده از دســتگاه نشــت یــاب ، لولــه هــای سیســتم 
ــه  گــر وجــود نشــتی در لول گاز در اطــراف نشــت یــاب شــنیده شــود بیــان  گــر صــدای نشــت  .  ا

کنیــد. گاز اســت را تعویــض یــا تعمیــر  کــه باعــث نشــت  هاســت ، بنابرایــن قطعــه معیــوب 

کنید. کنید و آن را از وجود هرگونه نشتی بررسی نمایید . در صورت مشاهده نشتی ، سوئیچ را تعویض  کولر را جدا  گاز  4-سوکت سوئیچ فشار 

کنید .  کنید و نشتی آن را بررسی نمایید . در صورت وجود نشتی در اواپراتور ، آن را تعویض  5-نشت یاب را به مجموعه اواپراتور وصل 

کندانسور را سرویس یا تعویض نمایید. کندانسور را بررسی و در صورت مشاهده نشتی ،  6-وجود نشتی در 
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کولــر گاز  بررســی نشــتی 

کولر آسیب خواهد دید .	  کمپرسور  کولر ، خودرو را استارت نزنید . در غیر این صورت  گاز  هنگام ریکاوری ، وکیوم و شارژ 

گاز 134a-R  در 	  گیــرد . ترکیــب هــوای معمولــی بــا  کولــر بــا تجهیــزات سیســتم نبایــد بــا تزریــق هــوای معمولــی صــورت  گاز  تســت فشــار و نشــتی 

ــردد. گ ــراد  ــدن اف ــه دی ــث صدم ــود و باع ــار ش ــوزی و انفج ــش س ــب آت ــت موج ــن اس ــاال ممک ــای ب دماه

کنید.	  کرده به محیط پرهیز  کولر نشت  گاز  از تنفس بخار و 

کنیــد و بعــد 	  کولــر در محیــط ، ســریعًا هــوای محیــط را تهویــه  گاز  کنیــد . در صــورت نشــت تصادفــی  کولــر را فقــط بــا تجهیــزات توصیــه شــده تخلیــه  گاز 

از آن ، ســرویس روی خــودرو را انجــام دهیــد . 

هشدار

هشدار

کولر گاز  بررسی نشتی 

کنید .  کولر از نشت یاب مخصوص برای بررسی نشتی استفاده  1- پس از شارژگاز 

کولر را انجام دهید : 2- تحت شرایط زیر ، عملیات و سرویس سیستم 

کنید . 	  موتور را خاموش 

گازهــای موجــود در هــوا در تشــخیص محیــط آلــوده مؤثــر مــی باشــد ، بــه طــور مثــال 	  کار ) وجــود دســتگاه نشــان دهنــده  وجــود تهویــه مناســب در محیــط 

کولــر ( گاز  گــزوز و هــم چنیــن  گازهــای ا هیدروکربــن هــای نســوخته ، 

کنید . 	  تست فوق را 2 یا 3 مرتبه تکرار 

کولر در مدار مطمئن شوید.	  گاز مبرد  از وجود 

کلیــه اتصــاالت ، 	  کــم باشــد و یــا اصــًا وجــود نداشــته باشــد ممکــن اســت نشــتی در سیســتم وجــود داشــته باشــد .  کولــر در سیســتم  گاز  کــه  در صورتــی 

کنیــد .  لولــه هــا و قطعــات را از وجــود روغــن در روی آن هــا بررســی 

  توجه 

کنید. کولر را از وجود هرگونه نشتی بررسی  سیستم 
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در این مرحله شیر ) لوله پرفشار ( تخلیه را نباید باز کنید و انجام این کار باعث جراحت و حتی مرگ می شود .	 

هشدار

کنید.	  گاز مقداری روغن تزریق  کمپرسور هدر می رود . هنگام شارژ  کولر مقداری از روغن  گاز  همیشه هنگام تخلیه و بازیابی 

کولر می شود . 	  کمپرسور و خرابی سیستم  که در صورت شارژ زیاد باعث ایجاد صدا در  گاز را بیش از حد شارژ نکنید  مقدار 

گاز اقدام به وکیوم نمایید.	  همیشه قبل از شارژ 

  توجه 

کولر گاز  کردن  وکیوم 

کنید. کولر را باز  کرده و درپوش سوپاپ لوله های پر/کم فشار  1- درب موتور را باز 

کولر را به لوله های پر/کم فشار متصل نمایید. گاز  2- دستگاه شارژ 

کنید. کانکتور قرمز را به اتصال لوله پرفشار وصل  الف( 

کنید. کم فشار وصل  کانکتور آبی را به اتصال لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیر پرفشار و 

4- آیتم وکیوم را انتخاب و برای 15 دقیقه تنظیم کنید . سپس کلید OK را زده و اجازه دهید تا عملیات صورت گیرد . 

کــم یــا زیــاد مــی شــود احتمــااًل در سیســتم نشــتی وجــود دارد و نســبت بــه  گــر مقــدار خــا  کنیــد . ا 5- 10 دقیقــه پــس از اتمــام عملیــات وکیــوم تغییــرات خــا را بررســی 

گیــرد .  گاز تــا انتهــا صــورت  گــر خــا ثبــات داشــت ، اجــازه دهیــد مراحــل شــارژ  کنیــد . ولــی ا نشــت یابــی و تعمیــر بایــد اقــدام 

کولر گاز  شارژ 

کنید. 1-فقط با استفاده از دستگاه اقدام به وکیوم 

کنید. 2- در صورت اطمینان از عدم نشتی در سیستم ، روغن را به سیستم تزریق 

گاز را شارژ نمایید. کنید و مجددًا  3- پس از تزریق روغن، 3 دقیقه مرحله وکیوم را تکرار 

کنید. کنید و با تعیین مقادیر تعیین شده ، عملیات را شروع  کردن تنظیم  4- دستگاه را بر روی دکمه شارژ 

5- شیر تزریق را باز و شیر تخلیه را ببندید، سپس شیر شارژ را باز کنید و اجازه دهید گاز ) مبرد ( به کل سیستم تزریق شود.

گر مرحله شارژ اتمام یافت ، شیر شارژ را ببندید. 6- ا

کند. کار  کمپرسور  کنید تا  کولر را روشن  کرده و  گاز تا مقدار مشخص شده شارژ نشد، خودرو را روشن  گر  7- ا

گاز به سیستم تزریق شود . کنید تا باقیمانده  8- شیر شارژ را دوباره باز 
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کولر  گاز  ریکاوری ) بازیابی ( / تخلیه 

کولر تحت فشار باال است ، دقت بیشتری روی سیستم داشته باشید.	  که سیستم  هنگامی 

کار میکنــد و حتمــا بایــد توســط افرادمتخصــص تعمیــر شــود. در غیــر اینصــورت، انجــام اشــتباه عملیــات ممکــن اســت 	  کولــر تحــت فشــار بــاال  سیســتم 

باعــث صدمــه، جراحــت شــدید و حتــی مــرگ شــود.

کنیــد. 	  کار دیگــری، ابتــدا محیــط را بــه خوبــی تهویــه  گهانــی و یــا تصادفــی خالــی شــده، قبــل از اقــدام بــه تعمیــر و یــا هــر  گــر شــارژ سیســتم بــه طــور نا ا

کــه خــود باعــث صدمــات جــدی و حتــی مــرگ میشــود. کســیژن محیــط شــده  کاهــش ا کولــر در هــوا باعــث  گاز  مقــدار زیــاد 

هشدار

کنید.	  کولر را مستقیما در محیط خالی نکنید و از آلوده ساختن محیط زیست اجتناب  گاز  هیچگاه 

حفاظت از محیط زیست 

کنید.	  کولر ریکاوری)بازیابی(  گاز  گاز R-134a را با استفاده از دستگاه شارژ  که  الزم است 

کار نکنید.	  نزدیک آتش و یا شعله 

کنید.	  کولر  گاز  به ترتیب و طبق شرایط تعیین شده اقدام به بازیابی 

کولر خواهد شد.	  که باعث آسیب جدی به سیستم  گاز R-12  شارژ نکنید. چرا  کار میکند را با   R-134a که با مبرد هیچگاه سیستمی 

کمپرسور خواهد شد.	  که باعث آسیب دیدن  کردن هستید موتور را روشن نکنید، چرا  که در حال وکیوم  زمانی 

  توجه 

کنید. کولر را باز  کم فشار   1- لوله های پرفشار و 

گاز را به لوله های پر/کم فشار متصل نمایید. 2- دستگاه شارژ 

کنید. کولر وصل  کانکتور قرمز را به سوپاپ لوله پرفشار  الف( 

کولر وصل نمایید. کم فشار  کانکتور آبی را به سوپاپ )سوزن( لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیر پرفشار و 

کنید. کرده و استارت  4- آیتم ریکاوری را در دستگاه انتخاب 

کنید و پس از آن دستگاه را خاموش نمایید. کم فشار را بررسی  کامل شدن ریکاوری، فشار لوله یا سوپاپ  5- برای اطمینان از 

کنید. کولر و دستگاه را جدا  6- اتصال بین لوله های 

کنید. 7- درپوش سوپاپ ها را دوباره نصب 
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در این مرحله شیر ) لوله پرفشار ( تخلیه را نباید باز کنید و انجام این کار باعث جراحت و حتی مرگ می شود .	 

هشدار

کنید.	  گاز مقداری روغن تزریق  کمپرسور هدر می رود . هنگام شارژ  کولر مقداری از روغن  گاز  همیشه هنگام تخلیه و بازیابی 

کولر می شود . 	  کمپرسور و خرابی سیستم  که در صورت شارژ زیاد باعث ایجاد صدا در  گاز را بیش از حد شارژ نکنید  مقدار 

گاز اقدام به وکیوم نمایید.	  همیشه قبل از شارژ 

  توجه 

کولر گاز  کردن  وکیوم 

کنید. کولر را باز  کرده و درپوش سوپاپ لوله های پر/کم فشار  1- درب موتور را باز 

کولر را به لوله های پر/کم فشار متصل نمایید. گاز  2- دستگاه شارژ 

کنید. کانکتور قرمز را به اتصال لوله پرفشار وصل  الف( 

کنید. کم فشار وصل  کانکتور آبی را به اتصال لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیر پرفشار و 

4- آیتم وکیوم را انتخاب و برای 15 دقیقه تنظیم کنید . سپس کلید OK را زده و اجازه دهید تا عملیات صورت گیرد . 

کــم یــا زیــاد مــی شــود احتمــااًل در سیســتم نشــتی وجــود دارد و نســبت بــه  گــر مقــدار خــا  کنیــد . ا 5- 10 دقیقــه پــس از اتمــام عملیــات وکیــوم تغییــرات خــا را بررســی 

گیــرد .  گاز تــا انتهــا صــورت  گــر خــا ثبــات داشــت ، اجــازه دهیــد مراحــل شــارژ  کنیــد . ولــی ا نشــت یابــی و تعمیــر بایــد اقــدام 

کولر گاز  شارژ 

کنید. 1-فقط با استفاده از دستگاه اقدام به وکیوم 

کنید. 2- در صورت اطمینان از عدم نشتی در سیستم ، روغن را به سیستم تزریق 

گاز را شارژ نمایید. کنید و مجددًا  3- پس از تزریق روغن، 3 دقیقه مرحله وکیوم را تکرار 

کنید. کنید و با تعیین مقادیر تعیین شده ، عملیات را شروع  کردن تنظیم  4- دستگاه را بر روی دکمه شارژ 

5- شیر تزریق را باز و شیر تخلیه را ببندید، سپس شیر شارژ را باز کنید و اجازه دهید گاز ) مبرد ( به کل سیستم تزریق شود.

گر مرحله شارژ اتمام یافت ، شیر شارژ را ببندید. 6- ا

کند. کار  کمپرسور  کنید تا  کولر را روشن  کرده و  گاز تا مقدار مشخص شده شارژ نشد، خودرو را روشن  گر  7- ا

گاز به سیستم تزریق شود . کنید تا باقیمانده  8- شیر شارژ را دوباره باز 
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کولر  گاز  ریکاوری ) بازیابی ( / تخلیه 

کولر تحت فشار باال است ، دقت بیشتری روی سیستم داشته باشید.	  که سیستم  هنگامی 

کار میکنــد و حتمــا بایــد توســط افرادمتخصــص تعمیــر شــود. در غیــر اینصــورت، انجــام اشــتباه عملیــات ممکــن اســت 	  کولــر تحــت فشــار بــاال  سیســتم 

باعــث صدمــه، جراحــت شــدید و حتــی مــرگ شــود.

کنیــد. 	  کار دیگــری، ابتــدا محیــط را بــه خوبــی تهویــه  گهانــی و یــا تصادفــی خالــی شــده، قبــل از اقــدام بــه تعمیــر و یــا هــر  گــر شــارژ سیســتم بــه طــور نا ا

کــه خــود باعــث صدمــات جــدی و حتــی مــرگ میشــود. کســیژن محیــط شــده  کاهــش ا کولــر در هــوا باعــث  گاز  مقــدار زیــاد 

هشدار

کنید.	  کولر را مستقیما در محیط خالی نکنید و از آلوده ساختن محیط زیست اجتناب  گاز  هیچگاه 

حفاظت از محیط زیست 

کنید.	  کولر ریکاوری)بازیابی(  گاز  گاز R-134a را با استفاده از دستگاه شارژ  که  الزم است 

کار نکنید.	  نزدیک آتش و یا شعله 

کنید.	  کولر  گاز  به ترتیب و طبق شرایط تعیین شده اقدام به بازیابی 

کولر خواهد شد.	  که باعث آسیب جدی به سیستم  گاز R-12  شارژ نکنید. چرا  کار میکند را با   R-134a که با مبرد هیچگاه سیستمی 

کمپرسور خواهد شد.	  که باعث آسیب دیدن  کردن هستید موتور را روشن نکنید، چرا  که در حال وکیوم  زمانی 

  توجه 

کنید. کولر را باز  کم فشار   1- لوله های پرفشار و 

گاز را به لوله های پر/کم فشار متصل نمایید. 2- دستگاه شارژ 

کنید. کولر وصل  کانکتور قرمز را به سوپاپ لوله پرفشار  الف( 

کولر وصل نمایید. کم فشار  کانکتور آبی را به سوپاپ )سوزن( لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیر پرفشار و 

کنید. کرده و استارت  4- آیتم ریکاوری را در دستگاه انتخاب 

کنید و پس از آن دستگاه را خاموش نمایید. کم فشار را بررسی  کامل شدن ریکاوری، فشار لوله یا سوپاپ  5- برای اطمینان از 

کنید. کولر و دستگاه را جدا  6- اتصال بین لوله های 

کنید. 7- درپوش سوپاپ ها را دوباره نصب 
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کمپرسور شارژ روغن 
کنید. کولر را با توجه به مقادیر زیر تزریق  کمپرسور  روغن 

ظرفیت شارژ ) میلی لیتر (توضیحات

کمپرسور الزم است که ابتدا از کمپرسور جدید 50ml روغن تخلیه شودتعویض مجموعه 

کندانسور 30mlتعویض 

30mlتعویض اواپراتور

کولر 10mlتعویض لوله 

گــر تغییــر داشــت ، جایــی از سیســتم نشــتی وجــود  کنیــد. ا کولــر را بررســی  گاز  1.بــا اســتفاده از دســتگاه اقــدام بــه وکیــوم نمــوده و 10 دقیقــه پــس از اتمــام وکیــوم ، فشــار 

کولــر بپردازیــد. کمپرســور  گــر تغییــری نداشــت بــه ادامــه شــارژ ) تزریــق ( روغــن  کنیــد و ا دارد ، آن را پیــدا و تعمیــر 

کنید و اجازه دهید روغن به داخل سیستم تزریق شود. کردن را باز  2.شیر تزریق را باز و شیر تخلیه را ببندید . سپس شیر شارژ 

3.پس از اتمام شارژ، شیر شارژ را ببندید.

4.مجددًا مرحله وکیوم را به مدت 3 دقیقه انجام دهید.

کنید. گاز  5.پس از اتمام عملیات اقدام به شارژ 
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کولر تست فشار بگیرید. 9- پس از اتمام شارژ ، از سیستم 

کنید. 10- پس از اتمام تست فشار ، شیلنگ های دستگاه شارژ را از لوله ها جدا 

کنید. کولر را دوباره وصل  11- درپوش سوپاپ لوله های 

کمپرسور ریکاوری ) بازیابی ( روغن 

گردد.	  گاز R-134a باید استفاده  از تجهیزات مخصوص 

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد.	  محیط 

کنید.	  گاز  با توجه به شرایط تعیین شده و دستورالعمل های الزم اقدام به امحای 

کمپرسور نمود.	  گاز باید اقدام به تزریق روغن  کولر و یا ریکاوری  همیشه بعد از تعویض قطعات 

  توجه 

کنید. کولر را باز  کم فشار  کرده و درپوش سوپاپ لوله های پر/  1- درب موتور را باز 

کنید . کم فشار متصل  کولر را به لوله های پر/  گاز  2- دستگاه شارژ 

کنید . )1( کانکتور قرمز را به اتصال لوله پرفشار وصل  الف( 

کنید . )2( کم فشار وصل  کانکتور آبی را اتصال لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیرهای پرفشار و 

کنید. کولر  کمپرسور  4- با توجه به دستورالعمل دستگاه ، اقدام به بازیابی روغن 

کنید. کولر را یادداشت  کمپرسور  5- مقدار روغن بازیابی شده 

کنید. کولر و دستگاه را جدا  6- اتصال بین لوله های 

کنید. 7- درپوش سوپاپ لوله ها را مجددًا نصب 
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کمپرسور شارژ روغن 
کنید. کولر را با توجه به مقادیر زیر تزریق  کمپرسور  روغن 

ظرفیت شارژ ) میلی لیتر (توضیحات

کمپرسور الزم است که ابتدا از کمپرسور جدید 50ml روغن تخلیه شودتعویض مجموعه 

کندانسور 30mlتعویض 

30mlتعویض اواپراتور

کولر 10mlتعویض لوله 

گــر تغییــر داشــت ، جایــی از سیســتم نشــتی وجــود  کنیــد. ا کولــر را بررســی  گاز  1.بــا اســتفاده از دســتگاه اقــدام بــه وکیــوم نمــوده و 10 دقیقــه پــس از اتمــام وکیــوم ، فشــار 

کولــر بپردازیــد. کمپرســور  گــر تغییــری نداشــت بــه ادامــه شــارژ ) تزریــق ( روغــن  کنیــد و ا دارد ، آن را پیــدا و تعمیــر 

کنید و اجازه دهید روغن به داخل سیستم تزریق شود. کردن را باز  2.شیر تزریق را باز و شیر تخلیه را ببندید . سپس شیر شارژ 

3.پس از اتمام شارژ، شیر شارژ را ببندید.

4.مجددًا مرحله وکیوم را به مدت 3 دقیقه انجام دهید.

کنید. گاز  5.پس از اتمام عملیات اقدام به شارژ 
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کولر تست فشار بگیرید. 9- پس از اتمام شارژ ، از سیستم 

کنید. 10- پس از اتمام تست فشار ، شیلنگ های دستگاه شارژ را از لوله ها جدا 

کنید. کولر را دوباره وصل  11- درپوش سوپاپ لوله های 

کمپرسور ریکاوری ) بازیابی ( روغن 

گردد.	  گاز R-134a باید استفاده  از تجهیزات مخصوص 

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد.	  محیط 

کنید.	  گاز  با توجه به شرایط تعیین شده و دستورالعمل های الزم اقدام به امحای 

کمپرسور نمود.	  گاز باید اقدام به تزریق روغن  کولر و یا ریکاوری  همیشه بعد از تعویض قطعات 

  توجه 

کنید. کولر را باز  کم فشار  کرده و درپوش سوپاپ لوله های پر/  1- درب موتور را باز 

کنید . کم فشار متصل  کولر را به لوله های پر/  گاز  2- دستگاه شارژ 

کنید . )1( کانکتور قرمز را به اتصال لوله پرفشار وصل  الف( 

کنید . )2( کم فشار وصل  کانکتور آبی را اتصال لوله  ب( 

کنید. گاز را باز  کم فشار دستگاه شارژ  3- شیرهای پرفشار و 

کنید. کولر  کمپرسور  4- با توجه به دستورالعمل دستگاه ، اقدام به بازیابی روغن 

کنید. کولر را یادداشت  کمپرسور  5- مقدار روغن بازیابی شده 

کنید. کولر و دستگاه را جدا  6- اتصال بین لوله های 

کنید. 7- درپوش سوپاپ لوله ها را مجددًا نصب 
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کنید.  کرده و از بازویی 2 جدا  ۴(کابل موتور دریچه اختاط هوا را آزاد 

کنید. ) فلش ( کانکتورها را از پنل A/C جدا  ت( 

کنید. ج( پنل A/C را باز 

بازدید و بررسی 

 A/C 1- بررسی پنل

کنید. الف( پنل A/C را باز 

کنیــد. بررســی  ــه B16 وصــل  ــه پای ــری را ب ــه B2 و منفــی بات ــه پای ــری را ب ب( مثبــت بات

کــه نــور زمینــه پنــل A/C روشــن شــود. کنیــد 

هنگام نصب پنل A/C خارهای آن را به درستی جا بزنید.	 

از همراستا قرارگرفتن پین قسمت باالیی پنل A/C با موقعیت آن بر روی داشبورد مطمئن شوید.	 

  توجه 

کنید. گر نور زمینه پنل A/C روشن نشد آن را تعویض  ا

بستن 

نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن است .
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پنل A/C )دستی(

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- محفظه قرارگیری اشیاء زیر پنل A/C را باز 

 A/C کردن پنل 4- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ ) فلش ( پنل A/C باز 

کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا  ب( به وسیله پیچ 

پ( کابل های بین موتور دریچه گردش هوای داخل / خارج و موتور دریچه اختاط هوای گرم و سرد را باز کنید.

کنید. کنسول وسط سمت چپ را باز  1(قاب پائینی 

کنید. ۳( جعبه داشبورد را باز 
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کنید.  کرده و از بازویی 2 جدا  ۴(کابل موتور دریچه اختاط هوا را آزاد 

کنید. ) فلش ( کانکتورها را از پنل A/C جدا  ت( 

کنید. ج( پنل A/C را باز 

بازدید و بررسی 

 A/C 1- بررسی پنل

کنید. الف( پنل A/C را باز 

کنیــد. بررســی  ــه B16 وصــل  ــه پای ــری را ب ــه B2 و منفــی بات ــه پای ــری را ب ب( مثبــت بات

کــه نــور زمینــه پنــل A/C روشــن شــود. کنیــد 

هنگام نصب پنل A/C خارهای آن را به درستی جا بزنید.	 

از همراستا قرارگرفتن پین قسمت باالیی پنل A/C با موقعیت آن بر روی داشبورد مطمئن شوید.	 

  توجه 

کنید. گر نور زمینه پنل A/C روشن نشد آن را تعویض  ا

بستن 

نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن است .
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پنل A/C )دستی(

کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- محفظه قرارگیری اشیاء زیر پنل A/C را باز 

 A/C کردن پنل 4- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ ) فلش ( پنل A/C باز 

کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا  ب( به وسیله پیچ 

پ( کابل های بین موتور دریچه گردش هوای داخل / خارج و موتور دریچه اختاط هوای گرم و سرد را باز کنید.

کنید. کنسول وسط سمت چپ را باز  1(قاب پائینی 

کنید. ۳( جعبه داشبورد را باز 
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بازدید و بررسی 

 A/C 1- بررسی پنل

کنید. 2- پنل A/C را باز 

کنیــد  کنیــد و بررســی  3- مثبــت باتــری را بــه پایــه A26  و منفــی باتــری را بــه پایــه A30  وصــل 

کــه نــور رمینــه پنل A/C روشــن شــود.

کنید. گر نور زمینه پنل A/C روشن نشد آن را تعویض  ا

بستن 
نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن است.

هنگام نصب پنل A/C خارهای آن را به درستی جا بزنید.  	

از همراستا قرارگرفتن پین قسمت باالیی پنل A/C با موقعیت آن بر روی داشبورد مطمئن شوید.  	

  توجه 
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پنل A/C اتوماتیک
کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کنسول وسط را باز  3- محفظه جلویی 
 A/C کردن پنل 4- باز 

کنید الف( دو عدد پیچ ) فلش ( پنل A/C باز 

ب( به وسیله پیچ گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا کنید.

پ( کانکتورهای 1 و 2 پنل A/C  را جدا کنید. 

ت( پنل A/C را خارج نمایید.
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بازدید و بررسی 

 A/C 1- بررسی پنل

کنید. 2- پنل A/C را باز 

کنیــد  کنیــد و بررســی  3- مثبــت باتــری را بــه پایــه A26  و منفــی باتــری را بــه پایــه A30  وصــل 

کــه نــور رمینــه پنل A/C روشــن شــود.

کنید. گر نور زمینه پنل A/C روشن نشد آن را تعویض  ا

بستن 
نحوه بستن برعکس نحوه بازکردن است.

هنگام نصب پنل A/C خارهای آن را به درستی جا بزنید.  	

از همراستا قرارگرفتن پین قسمت باالیی پنل A/C با موقعیت آن بر روی داشبورد مطمئن شوید.  	

  توجه 
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پنل A/C اتوماتیک
کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. کنسول وسط را باز  3- محفظه جلویی 
 A/C کردن پنل 4- باز 

کنید الف( دو عدد پیچ ) فلش ( پنل A/C باز 

ب( به وسیله پیچ گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا کنید.

پ( کانکتورهای 1 و 2 پنل A/C  را جدا کنید. 

ت( پنل A/C را خارج نمایید.
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فن بخاری 
بازکردن 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکترونیکی را باز   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- بازکردن فن بخاری

کنید. کرده و پیچ 2 را باز  کانکتور موتور فن 1 را جدا  الف( 

کنید. ب( سه عدد پیچ نگهدارنده فن ) فلش ( را باز 

ج نمایید. پ( فن بخاری را خار

بازدید و بررسی 

1- بررسی موتور فن 

کنید. الف( فن بخاری را باز 

کانکتــور موتــور فــن  ب( مثبــت باتــری را بــه ترمینــال 1 و منفــی باتــری را بــه ترمینــال 2 

کنیــد. وصــل 

کند.  کار  در این شرایط موتور باید به نرمی و بدون صدا 

کنید. کار نکرد آن را تعویض  گر موتور فن  ا
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کابین  فیلتر 
بازکردن

کنید. 1- جعبه داشبورد را باز 

2- بازکردن فیلتر هوا

کنید. کاور ) فلش ( را جدا  کرده و  کاور فیلتر را آزاد  الف(خارهای دوطرف 

ج نمایید. ب( فیلتر هوا را از دریچه ورودی ) فلش ( خار

کردن  نصب 
کردن برعکس بازکردن است .  نحوه نصب 

کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. کثیف بودن بررسی  هنگام نصب ، فیلتر هوا را از لحاظ   	

کنید. کثیف است یا معیوب می باشد آن را تعویض  گر فیلتر هوا خیلی  ا  	

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1173

29 - سیستم تهویه مطبوع

فن بخاری 
بازکردن 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکترونیکی را باز   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- بازکردن فن بخاری

کنید. کرده و پیچ 2 را باز  کانکتور موتور فن 1 را جدا  الف( 

کنید. ب( سه عدد پیچ نگهدارنده فن ) فلش ( را باز 

ج نمایید. پ( فن بخاری را خار

بازدید و بررسی 

1- بررسی موتور فن 

کنید. الف( فن بخاری را باز 

کانکتــور موتــور فــن  ب( مثبــت باتــری را بــه ترمینــال 1 و منفــی باتــری را بــه ترمینــال 2 

کنیــد. وصــل 

کند.  کار  در این شرایط موتور باید به نرمی و بدون صدا 

کنید. کار نکرد آن را تعویض  گر موتور فن  ا
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کابین  فیلتر 
بازکردن

کنید. 1- جعبه داشبورد را باز 

2- بازکردن فیلتر هوا

کنید. کاور ) فلش ( را جدا  کرده و  کاور فیلتر را آزاد  الف(خارهای دوطرف 

ج نمایید. ب( فیلتر هوا را از دریچه ورودی ) فلش ( خار

کردن  نصب 
کردن برعکس بازکردن است .  نحوه نصب 

کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. کثیف بودن بررسی  هنگام نصب ، فیلتر هوا را از لحاظ   	

کنید. کثیف است یا معیوب می باشد آن را تعویض  گر فیلتر هوا خیلی  ا  	

  توجه 
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که مقاومت فن بخاری باز است، فن را روشن نکنید، زیرا ممکن است موتور فن آسیب ببیند. زمانی   	

  توجه 

مقاومت فن بخاری
کردن باز 

کــرده و 	  کولــر، مقاومــت فــن بســیار داغ اســت. بنابرایــن قبــل از انجــام عیــب یابــی یــا ســرویس، فــن را خامــوش  در صــورت روشــن بــودن فــن بخــاری و 

کنیــد تــا از ســوختگی پیشــگیری شــود. چنــد دقیقــه صبــر 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کردن مقاومت فن 3- باز 

کنید. کانکتور مقاومت )فلش( را جدا  االف(  

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده مقاومت )فلش( را باز 

ج نمایید. پ( مقاومت فن را خار
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بستن

کردن می باشد. نحوه بستن فن بخاری برعکس باز 

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچها را طبق   	

  توجه 
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که مقاومت فن بخاری باز است، فن را روشن نکنید، زیرا ممکن است موتور فن آسیب ببیند. زمانی   	

  توجه 

مقاومت فن بخاری
کردن باز 

کــرده و 	  کولــر، مقاومــت فــن بســیار داغ اســت. بنابرایــن قبــل از انجــام عیــب یابــی یــا ســرویس، فــن را خامــوش  در صــورت روشــن بــودن فــن بخــاری و 

کنیــد تــا از ســوختگی پیشــگیری شــود. چنــد دقیقــه صبــر 

هشدار

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کردن مقاومت فن 3- باز 

کنید. کانکتور مقاومت )فلش( را جدا  االف(  

کنید. ب( 2عدد پیچ نگهدارنده مقاومت )فلش( را باز 

ج نمایید. پ( مقاومت فن را خار
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بستن

کردن می باشد. نحوه بستن فن بخاری برعکس باز 

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچها را طبق   	

  توجه 
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1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3- جعبه داشبورد را باز 

ج گردش هوای داخل/خار 4- بازکردن موتور دریچه 

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

کنید. ب( 3عدد پیچ نگهدارنده )فلش( را باز 

ج نمایید. کرده و آن را خار پ( موتور را از دریچه جدا 

بازدید و بررسی 

ج  گردش هوای داخل / خار 1.بررسی موتور دریچه 

الف(چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و مثبــت آن را بــه 

ــرم و یکنواخــت  کنیــد و چرخــش ن ــور وصــل  ــال 2 موت ــه ترمین ــال 1 و منفــی آن را ب ترمین

موتــور را در جهــت عقربــه ســاعت بررســی نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 2 و  کنیــد بطــوری  ب( ســپس جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور را در خــاف جهــت  منفــی را بــه ترمینــال 1 وصــل 

عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد.

کنید. ج را تعویض  گردش هوای داخل / خار گر نتایج تست مطابق موارد فوق نیست ، موتور دریچه  ا

گردش هوای داخل/خارج)مدل دستی( موتور دریچه 
بازکردن

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1176

29 - سیستم تهویه مطبوع

بازدید و بررسی

1- مقاومت فن را بررسی نمایید.)مدل دستی(

کنید. الف( مقاومت را باز 

ب( مقاومت پایه ها را طبق جدول زیر توسط مولتیمتر اندازه بگیرید.

مقاومت استاندارد

مقدار مقاومتارتباط مولتی متر

  حدودا 0/۵ اهم2 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا 1/۶ اهم3 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا ۳/۶ اهم4 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا 0/8 اهم3 ترمینال – 2 ترمینال

  حدودا 1 اهم4 ترمینال – 2 ترمینال

  حدودا ۲/۵ اهم4 ترمینال – 3 ترمینال

کنید. که نتایج تست مطابق جدول فوق نیست، مقاومت را تعویض  در صورتی 
بستن

کردن است.  نحوه بستن برعکس باز 

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق   	

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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1177

29 - سیستم تهویه مطبوع

1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3- جعبه داشبورد را باز 

ج گردش هوای داخل/خار 4- بازکردن موتور دریچه 

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

کنید. ب( 3عدد پیچ نگهدارنده )فلش( را باز 

ج نمایید. کرده و آن را خار پ( موتور را از دریچه جدا 

بازدید و بررسی 

ج  گردش هوای داخل / خار 1.بررسی موتور دریچه 

الف(چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و مثبــت آن را بــه 

ــرم و یکنواخــت  کنیــد و چرخــش ن ــور وصــل  ــال 2 موت ــه ترمین ــال 1 و منفــی آن را ب ترمین

موتــور را در جهــت عقربــه ســاعت بررســی نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 2 و  کنیــد بطــوری  ب( ســپس جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور را در خــاف جهــت  منفــی را بــه ترمینــال 1 وصــل 

عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد.

کنید. ج را تعویض  گردش هوای داخل / خار گر نتایج تست مطابق موارد فوق نیست ، موتور دریچه  ا

گردش هوای داخل/خارج)مدل دستی( موتور دریچه 
بازکردن

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1176

29 - سیستم تهویه مطبوع

بازدید و بررسی

1- مقاومت فن را بررسی نمایید.)مدل دستی(

کنید. الف( مقاومت را باز 

ب( مقاومت پایه ها را طبق جدول زیر توسط مولتیمتر اندازه بگیرید.

مقاومت استاندارد

مقدار مقاومتارتباط مولتی متر

  حدودا 0/۵ اهم2 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا 1/۶ اهم3 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا ۳/۶ اهم4 ترمینال – 1 ترمینال

  حدودا 0/8 اهم3 ترمینال – 2 ترمینال

  حدودا 1 اهم4 ترمینال – 2 ترمینال

  حدودا ۲/۵ اهم4 ترمینال – 3 ترمینال

کنید. که نتایج تست مطابق جدول فوق نیست، مقاومت را تعویض  در صورتی 
بستن

کردن است.  نحوه بستن برعکس باز 

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق   	

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
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http://www.cargeek.ir/
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29 - سیستم تهویه مطبوع

گردش هوای داخل/خارج)مدل اتوماتیک( موتور دریچه 

بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3- جعبه داشبورد را باز 

ج گردش هوای داخل/خار 4- بازکردن موتور دریچه 

کنید. الف(کانکتور موتور )فلش( را جدا 

کنید. ب( سه عدد پیچ نگهدارنده )فلش( را باز 

ج نمایید. کرده و آن را خار پ( موتور را از دریچه جدا 

بازدید و بررسی 

ج  گردش هوای داخل / خار 1- بررسی موتور دریچه 

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و مثبــت آن را 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت  بــه ترمینــال 1 و منفــی آن را بــه ترمینــال 2 موتــور وصــل 

موتــور را در جهــت عقربه هــای ســاعت بررســی نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 2 و  کنیــد بطــوری  ب(ســپس جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور را در خــاف جهــت  منفــی را بــه ترمینــال 1 وصــل 

عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد.

گــردش هــوای داخــل /  گــر نتایــج تســت مطابــق مــوارد فــوق نیســت ، موتــور دریچــه  ا

کنیــد. ج را تعویــض  خــار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1178

29 - سیستم تهویه مطبوع

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد .

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
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29 - سیستم تهویه مطبوع

گردش هوای داخل/خارج)مدل اتوماتیک( موتور دریچه 

بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3- جعبه داشبورد را باز 

ج گردش هوای داخل/خار 4- بازکردن موتور دریچه 

کنید. الف(کانکتور موتور )فلش( را جدا 

کنید. ب( سه عدد پیچ نگهدارنده )فلش( را باز 

ج نمایید. کرده و آن را خار پ( موتور را از دریچه جدا 

بازدید و بررسی 

ج  گردش هوای داخل / خار 1- بررسی موتور دریچه 

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و مثبــت آن را 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت  بــه ترمینــال 1 و منفــی آن را بــه ترمینــال 2 موتــور وصــل 

موتــور را در جهــت عقربه هــای ســاعت بررســی نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 2 و  کنیــد بطــوری  ب(ســپس جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کنیــد و چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور را در خــاف جهــت  منفــی را بــه ترمینــال 1 وصــل 

عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد.

گــردش هــوای داخــل /  گــر نتایــج تســت مطابــق مــوارد فــوق نیســت ، موتــور دریچــه  ا

کنیــد. ج را تعویــض  خــار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1178

29 - سیستم تهویه مطبوع

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد .

  توجه 

www.cargeek.ir
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29 - سیستم تهویه مطبوع

گردش هوای داخل/خارج)مدل اتوماتیک ( موتور دریچه 

بازکردن

1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3= قاب پائینی سمت چپ جعبه داشبورد را باز 

4- بازکردن موتور دریچه اختاط هوا

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

ج نمایید. کنید و موتور را خار ب( سه عدد پیچ نگهدارنده موتور )فلش( را باز 

بازدید و بررسی 

گرم / سرد   1. بررسی موتور دریچه اختاط هوای 

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و قطــب مثبــت 

کنیــد و  ــه ترمینــال 4 متصــل  ــور و قطــب منفــی آن را ب کانکتــور موت ــه ترمینــال 6  آن را ب

چرخــش نــرم و یکنواخــت بــدون صــدای موتــور را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بررســی 

نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 4 و منفــی را  کنیــد بطــوری  ب( جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کــرده و از چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور در خــاف جهــت عقربــه  بــه ترمینــال 6 وصــل 

هــای ســاعت مطمئــن شــوید.

گــر نتایــج بررســی مطابــق مــوارد فــوق نیســت ، موتــور دریچــه اختــاط هــوا را تعویــض  ا

کنیــد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1180

29 - سیستم تهویه مطبوع

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
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29 - سیستم تهویه مطبوع

گردش هوای داخل/خارج)مدل اتوماتیک ( موتور دریچه 

بازکردن

1- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری جدا   -2

کنید. 3= قاب پائینی سمت چپ جعبه داشبورد را باز 

4- بازکردن موتور دریچه اختاط هوا

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

ج نمایید. کنید و موتور را خار ب( سه عدد پیچ نگهدارنده موتور )فلش( را باز 

بازدید و بررسی 

گرم / سرد   1. بررسی موتور دریچه اختاط هوای 

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و قطــب مثبــت 

کنیــد و  ــه ترمینــال 4 متصــل  ــور و قطــب منفــی آن را ب کانکتــور موت ــه ترمینــال 6  آن را ب

چرخــش نــرم و یکنواخــت بــدون صــدای موتــور را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بررســی 

نماییــد . 

کــه مثبــت را بــه ترمینــال 4 و منفــی را  کنیــد بطــوری  ب( جــای مثبــت و منفــی را عــوض 

کــرده و از چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور در خــاف جهــت عقربــه  بــه ترمینــال 6 وصــل 

هــای ســاعت مطمئــن شــوید.

گــر نتایــج بررســی مطابــق مــوارد فــوق نیســت ، موتــور دریچــه اختــاط هــوا را تعویــض  ا

کنیــد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1180

29 - سیستم تهویه مطبوع

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 
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29 - سیستم تهویه مطبوع

موتور دریچه تغییر حالت )مدل اتوماتیک (
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1.کلیه تجهیزات الکترونیکی را خاموش 

کنید. 2.کابل منفی باتری را جدا 

3.بازکردن موتور دریچه تغییرحالت 

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

ج نمایید. کنید و موتور را خار ب( سه عدد پیچ نگهدارنده موتور )فلش( را باز 

بازدید و بررسی 

1.بررسی موتور دریچه تغییرحالت  

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و قطــب مثبــت آن را 

کنیــد و چرخــش نــرم و  کانکتــور موتــور و قطــب منفــی آن را بــه ترمینــال 4 متصــل  بــه ترمینــال 6 

یکنواخــت بــدون صــدای موتــور را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد. 

ب( جــای مثبــت و منفــی را عــوض کنیــد بطــوری که مثبــت را به ترمینال 4 و منفــی را به ترمینال 

6 وصــل کــرده و از چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت مطمئن 

شوید.

کنید. گر نتایج بررسی مطابق موارد فوق نیست ، موتور دریچه اختاط هوا را تعویض  ا
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بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 
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موتور دریچه تغییر حالت )مدل اتوماتیک (
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1.کلیه تجهیزات الکترونیکی را خاموش 

کنید. 2.کابل منفی باتری را جدا 

3.بازکردن موتور دریچه تغییرحالت 

کنید. کانکتور موتور )فلش( را جدا  الف( 

ج نمایید. کنید و موتور را خار ب( سه عدد پیچ نگهدارنده موتور )فلش( را باز 

بازدید و بررسی 

1.بررسی موتور دریچه تغییرحالت  

الــف( چنــد عــدد باتــری ) حــدود پنــج ولــت ( را بــه طــور ســری قــرار دهیــد و قطــب مثبــت آن را 

کنیــد و چرخــش نــرم و  کانکتــور موتــور و قطــب منفــی آن را بــه ترمینــال 4 متصــل  بــه ترمینــال 6 

یکنواخــت بــدون صــدای موتــور را در جهــت عقربــه هــای ســاعت بررســی نماییــد. 

ب( جــای مثبــت و منفــی را عــوض کنیــد بطــوری که مثبــت را به ترمینال 4 و منفــی را به ترمینال 

6 وصــل کــرده و از چرخــش نــرم و یکنواخــت موتــور در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت مطمئن 

شوید.

کنید. گر نتایج بررسی مطابق موارد فوق نیست ، موتور دریچه اختاط هوا را تعویض  ا
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بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 
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مجموعه اواپراتور
بازکردن

کنید. گاز 134a-R استفاده  کولر از دستگاه مخصوص  گاز  برای شارژ و تخلیه   	

مراقب باشید هنگام باز و بست به لوله ها و شیلنگ ها صدمه نزنید.  	

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد. محیط   	

ک به داخل آنها جلوگیری شود .  گرد و خا قطعات و لوله های باز شده سیستم A/C    باید دربسته نگهداشته شوند تا از نفوذ   	

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   .1

کرده و سوئیچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .2

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .3

کنید. 4. غربیلک فرمان را باز 

کنید. 5. تلسکوپی فرمان را باز 

کنید. 6. داشبورد را باز 

کنید. 7. ستون داشبورد را باز 

کردن مجموعه اواپراتور 8. باز 

گشــتاور  کنیــد )  کــم فشــار بــه شــیر انبســاط را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لولــه هــای پرفشــار و 

) N.m 1/5 ± 9 : پیــچ

کــرده و لولــه هــا را جــدا  کــم فشــار را بــاز  مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه هــای پرفشــار و  ب( 

کنیــد.
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بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1185

29 - سیستم تهویه مطبوع

مجموعه اواپراتور
بازکردن

کنید. گاز 134a-R استفاده  کولر از دستگاه مخصوص  گاز  برای شارژ و تخلیه   	

مراقب باشید هنگام باز و بست به لوله ها و شیلنگ ها صدمه نزنید.  	

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد. محیط   	

ک به داخل آنها جلوگیری شود .  گرد و خا قطعات و لوله های باز شده سیستم A/C    باید دربسته نگهداشته شوند تا از نفوذ   	

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   .1

کرده و سوئیچ را ببندید . کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .2

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .3

کنید. 4. غربیلک فرمان را باز 

کنید. 5. تلسکوپی فرمان را باز 

کنید. 6. داشبورد را باز 

کنید. 7. ستون داشبورد را باز 

کردن مجموعه اواپراتور 8. باز 

گشــتاور  کنیــد )  کــم فشــار بــه شــیر انبســاط را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لولــه هــای پرفشــار و 

) N.m 1/5 ± 9 : پیــچ

کــرده و لولــه هــا را جــدا  کــم فشــار را بــاز  مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه هــای پرفشــار و  ب( 

کنیــد.
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بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن برعکس مراحل باز 

کنید. گشتاور استاندارد و توصیه شده سفت  پیچ ها و مهره ها را طبق   	

گریــس بزنیــد تــا موتــور حرکــت روان و بــدون صدایــی  کمــی  ج محــل تمــاس موتــور بــا دریچــه را  گــردش هــوای داخــل / خــار هنــگام نصــب موتــور دریچــه   	

داشــته باشــد.

  توجه 
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کنید. ح( مهره اتصال قسمت مرکزی و پایین مجموعه اواپراتور به بدنه را باز 

گشــتاور  کــرده و ســیم را جــدا نماییــد .)  خ( مهــره ســیم اتصــال بدنــه سیســتم A/C  را بــاز 

)  7 ± 1/5 N.m : مهــره اتصــال بدنــه

کنید .  ج  کف اتاق خار ه( شیلنگ تخلیه سیم A/C را از 

کنید. ج  کابین خار ک( مجموعه اواپراتور را به دقت از 

کردن  دمونتاژ 
کنید .  کابین را باز  1. فیلتر 

کنید.  2. موتور فن را باز 
کنید . 3. مقاومت فن را باز 

کنید . ج را باز  گردش هوای داخل / خار 4. موتور 
کانال سمت چپ  کردن  5. باز 

کــرده و آن را جــدا  ــاز  ــور ) فلــش ( را ب ــه اواپرات ــال هــوا ب کان ــف(  دو عــدد پیــچ اتصــال  ال

ــد . نمایی
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کنید. پ( دوعدد پیچ اتصال شیر انبساط به پایه آن را باز 

کرده و شیر را جدا نمایید. ج  کم فشار را از شیر انبساط خار ت( لوله های پرفشار و 

کنید. کرده و شیلنگ ها را جدا  ج( بست شیلنگ های رادیاتور بخاری را آزاد 

کنید ) فلش ( چ( مهره اتصال سمت راست و باالیی مجموعه اواپراتور به بدنه را باز 
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کنید. ح( مهره اتصال قسمت مرکزی و پایین مجموعه اواپراتور به بدنه را باز 

گشــتاور  کــرده و ســیم را جــدا نماییــد .)  خ( مهــره ســیم اتصــال بدنــه سیســتم A/C  را بــاز 

)  7 ± 1/5 N.m : مهــره اتصــال بدنــه

کنید .  ج  کف اتاق خار ه( شیلنگ تخلیه سیم A/C را از 

کنید. ج  کابین خار ک( مجموعه اواپراتور را به دقت از 

کردن  دمونتاژ 
کنید .  کابین را باز  1. فیلتر 

کنید.  2. موتور فن را باز 
کنید . 3. مقاومت فن را باز 

کنید . ج را باز  گردش هوای داخل / خار 4. موتور 
کانال سمت چپ  کردن  5. باز 

کــرده و آن را جــدا  ــاز  ــور ) فلــش ( را ب ــه اواپرات ــال هــوا ب کان ــف(  دو عــدد پیــچ اتصــال  ال

ــد . نمایی
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کنید. پ( دوعدد پیچ اتصال شیر انبساط به پایه آن را باز 

کرده و شیر را جدا نمایید. ج  کم فشار را از شیر انبساط خار ت( لوله های پرفشار و 

کنید. کرده و شیلنگ ها را جدا  ج( بست شیلنگ های رادیاتور بخاری را آزاد 

کنید ) فلش ( چ( مهره اتصال سمت راست و باالیی مجموعه اواپراتور به بدنه را باز 
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ب( بست های اتصال پوسته فن به دریچه ) فلش ( را جدا کنید.

پ( پوسته فن را از دریچه ورودی هوا جدا کنید . 

ج  گردش هوای داخل / خار 9- بازکردن دریچه 

الف( واشر دریچه ) فلش( را جدا کنید . 

ب(   سه عدد پیچ و بست ) فلش ( دریچه را باز کنید.

پ(  دریچه گردش هوای داخل / خارج را از پوسته جدا کنید .
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کانال هوای سمت راست  6- بازکردن 

کانــال را جــدا  کــرده و  کانــال هــوای ســمت راســت ) فلــش ( را بــاز  الــف( پیــچ نگهدارنــده 

کنیــد . 

کنید. 7- پوسته اواپراتور را از پوسته فن جدا 

الــف( دوعــدد پیــچ اتصــال قســمت عقبــی پوســته فــن بــه پوســته اواپراتــور ) فلــش ( را 

کنیــد . بــاز 

کنید .  ب( پیچ اتصال قسمت مرکزی پوسته فن به پوسته اواپراتور را باز 

کنید. پ( پوسته فن را از پوسته اواپراتور جدا 

کردن پوسته فن از دریچه ورودی هوا 8- جدا

الــف( دوعــدد پیــچ اتصــال قســمت عقبــی پوســته فــن بــه پوســته اواپراتــور ) فلــش ( را 

کنیــد . بــاز 
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ب( بست های اتصال پوسته فن به دریچه ) فلش ( را جدا کنید.

پ( پوسته فن را از دریچه ورودی هوا جدا کنید . 

ج  گردش هوای داخل / خار 9- بازکردن دریچه 

الف( واشر دریچه ) فلش( را جدا کنید . 

ب(   سه عدد پیچ و بست ) فلش ( دریچه را باز کنید.

پ(  دریچه گردش هوای داخل / خارج را از پوسته جدا کنید .
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کانال هوای سمت راست  6- بازکردن 

کانــال را جــدا  کــرده و  کانــال هــوای ســمت راســت ) فلــش ( را بــاز  الــف( پیــچ نگهدارنــده 

کنیــد . 

کنید. 7- پوسته اواپراتور را از پوسته فن جدا 

الــف( دوعــدد پیــچ اتصــال قســمت عقبــی پوســته فــن بــه پوســته اواپراتــور ) فلــش ( را 

کنیــد . بــاز 

کنید .  ب( پیچ اتصال قسمت مرکزی پوسته فن به پوسته اواپراتور را باز 

کنید. پ( پوسته فن را از پوسته اواپراتور جدا 

کردن پوسته فن از دریچه ورودی هوا 8- جدا

الــف( دوعــدد پیــچ اتصــال قســمت عقبــی پوســته فــن بــه پوســته اواپراتــور ) فلــش ( را 

کنیــد . بــاز 
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کردن رادیاتور بخاری  13- باز 

الــف( ســه عــدد پیــچ اتصــال صفحــه فشــاری ) ثابــت کننــده لولــه هــای بخــاری ( )فلــش( 

کنیــد .  بــه پوســته را بــاز 

کنید. کاور را جدا  کرده و  کاور لوله های بخاری )فلش( را باز  ب( پیچ اتصال 

ج نمایید. پ(  رادیاتور بخاری را به دقت از پوسته )فلش( خار

14- بازکردن شیلنگ تخلیه اواپراتور 

کنید .  الف( شیلنگ های تخلیه را از قسمت پایین پوسته اواپراتور )فلش( جدا 
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10- بازکردن مکانیزم دریچه تنظیم دما

کنید .  الف( پیچ اتصال مکانیزم و دریچه به پوسته را باز 

کنید .  ب( مکانیزم تنظیم دما را از پوسته اواپراتور جدا 

کردن مکانیزم دریچه تغییر حالت  11- باز 

کنید  الف( پیچ اتصال دریچه تغییرحالت به پوسته ) فلش ( را باز 

کنید. ب( پیچ اتصال بازویی دریچه تغییرحالت )فلش( را باز 

 A/C 12- بازکردن دسته سیم

 A/C کانکتــور دســته ســیم کــرده و  کانکتــور سنســور دمــای اواپراتــور )1( را جــدا  الــف( 

کنیــد .  )3( را بــاز 

کنید .  ب( بست نگهدارنده دسته سیم )2( را آزاد 

کنید . پ(دسته سیم را از پوسته اواپراتور جدا 
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10- بازکردن مکانیزم دریچه تنظیم دما
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16- بازکردن سنسور دمای اواپراتور 

کنید )فلش( الف( سنسور را به دقت از اواپراتور جدا 

17- بازکردن دریچه های دما / روبرو / بخارزدایی شیشه / زیرپا )فلش(

الــف( دو عــدد پیــچ اتصــال پوســته هــای اواپراتــور )فلــش( و بســت هــای قســمت باالیــی 

کنیــد. پوســته را بــاز 

کنید. )فلش( ب(  سه عدد پیچ اتصال قسمت پایینی پوسته ها را باز 

کنید. )فلش( پ( سه عدد پیچ اتصال قسمت میانی پوسته ها را باز 
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15- بازکردن اواپراتور 

کنید .  الف( واشر لوله های اواپراتور )فلش( را جدا 

کنید . کانکتور سنسور دمای اواپراتور )فلش( به پوسته را جدا  ب( بست اتصال 

کنید . پ( ده عدد پیچ قسمت باالی پوسته )فلش( اواپراتور را جدا 

کنید )فلش( ج  ت( اواپراتور را به دقت از داخل پوسته خار
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16- بازکردن سنسور دمای اواپراتور 
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15- بازکردن اواپراتور 

کنید .  الف( واشر لوله های اواپراتور )فلش( را جدا 

کنید . کانکتور سنسور دمای اواپراتور )فلش( به پوسته را جدا  ب( بست اتصال 

کنید . پ( ده عدد پیچ قسمت باالی پوسته )فلش( اواپراتور را جدا 

کنید )فلش( ج  ت( اواپراتور را به دقت از داخل پوسته خار
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بازدید و بررسی 
1- بررسی سنسور دمای اواپراتور 

ــور را طبــق جــدول زیــر بررســی  الــف( توســط مولتــی متــر مقاومــت سنســور دمــای اواپرات

کنیــد.

مقاومت استاندارد

مقدار مقاومت ) K Ω (دما ) ℃ (ارتباط مولتی متر

6577/8-25 ترمینال – 1 ترمینال

206500/6 ترمینال – 1 ترمینال

251501/5 ترمینال – 1 ترمینال

2100207/4 ترمینال – 1 ترمینال

2151630/3 ترمینال – 1 ترمینال

2202065/2 ترمینال – 1 ترمینال
تذکر :

کاهش می یابد. مقدار مقاومت با افزایش دما 

کنید. که نتایج تست مطابق جدول فوق نیست، مقاومت را تعویض  در صورتی 

گر سنسور را لمس کرده باشید ممکن است مقدار مقاومت تغییر کند . از سفت بودن سنسور مطمئن شوید .  ا  	

هنگام اندازه گیری دما توسط سنسور ، مقدار دما باید نزدیک به دمای محیط باشد .  	

  توجه 

2- بررسی اواپراتور 

کنیــد و در صــورت مشــاهده آن را  ــرک بررســی  ــور از لحــاظ نشــتی ، دفرمگــی و ت ــف( اواپرات ال

کنیــد.  تعویــض 

کنیــد و در صــورت مشــاهده  ب( پــره هــای اواپراتــور را از لحــاظ خــم شــدن و لهیدگــی بررســی 

گوشــتی بــه حالــت اولیــه برگردانیــد.  کنیــد پــره هــا را بــه آرامــی توســط دم باریــک و پیــچ  ســعی 

3- بررسی رادیاتور بخاری 

کنید .  کنید و در صورت مشاهده هریک از موارد آن را تعویض  الف(  رادیاتور بخاری را از لحاظ دفرمگی ، ترک و نشتی بررسی 
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کــرده و دریچــه  کــردن بســت هــا، پوســته هــای اواپراتــور را از هــم جدا ت( پــس از آزاد 

کنیــد. ــاز  ــا را ب تنظیــم دم

کنید . ج( دریچه خروج باد از روبرو را باز 

کنید. چ( دریچه بخارزدایی شیشه را باز 

کنید. ح( دریچه خروج باد به زیر پا را باز 
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کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	

کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود. که اورینگ لوله هایA/C را تعویض  ضروری است   	

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R- 134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن مجموعه اواپراتور برعکس مراحل باز 
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ب(  بررسی پره های رادیاتور از لحاظ خم شدن یا لهیدگی.

گوشــتی صــاف  در صــورت مشــاهده، پــره خــم شــده را بــه آرامــی توســط انبردســت یــا پیــچ 

. کنید

4.  بررسی مجموعه دریچه ها

کنید. کنید. در صورت مشاهده آن را تعویض  گیرداشتن و تغییر شکل بررسی  گردش هوای داخل/بیرون را از لحاظ  الف( دریچه 

کنید. کنید. درصورت مشاهده تعویض  گیر داشتن و تغییر شکل بررسی  ب( دریچه تنظیم دما)اختاط دما( را از لحاظ 

کنید. کنید. در صورت مشاهده آن را تعویض  گیرداشتن و دفرمگی بررسی  پ( دریچه تغییر حالت را از لحاظ 

کنیــد. در صــورت نیــاز آن  گیرداشــتن و تغییــر شــکل بررســی  ج/ دمــا/ روبــرو/ بخــار زدای شیشــه/ زیرپــا را از لحــاظ  گــردش هــوای داخــل/ خــار ت( دریچه هــای 

کنیــد. را تعویــض 

کردن مونتاژ 
کنید. برای مونتاژ مجموعه و اواپراتور برعکس مراحل دمونتاژ اقدام 

کنیــد، سنســور دمــا را در موقعیــت قبلــی نصــب نکنیــد. سنســور را یــک پــره بــه ســمت راســت یــا چــپ نســبت  گــر اواپراتــور را مجــددا میخواهیــد اســتفاده  ا  	

کنیــد. بــه پــره اولیــه نصــب 

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. ج، مقداری  گردش هوای داخل/خار هنگام نصب مکانیزم و دریچه   	

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. ج، مقداری  هنگام نصب مکانیزم و دریچه تغییر حالت، داخل/خار  	

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. هنگام نصب مکانیزم و دریچه تنظیم دما)اختاط هوا(، مقداری   	

ج مطمئن شوید. گردش هوای داخل/خار پس از نصب، از عملکرد صحیح دریچه   	

پس از نصب، از عملکرد صحیح دریچه تنظیم هوا مطمئن شوید.  	

  توجه 
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کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	

کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود. که اورینگ لوله هایA/C را تعویض  ضروری است   	

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R- 134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 

بستن
کنید. کردن اقدام  برای بستن مجموعه اواپراتور برعکس مراحل باز 
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ب(  بررسی پره های رادیاتور از لحاظ خم شدن یا لهیدگی.

گوشــتی صــاف  در صــورت مشــاهده، پــره خــم شــده را بــه آرامــی توســط انبردســت یــا پیــچ 

. کنید

4.  بررسی مجموعه دریچه ها

کنید. کنید. در صورت مشاهده آن را تعویض  گیرداشتن و تغییر شکل بررسی  گردش هوای داخل/بیرون را از لحاظ  الف( دریچه 

کنید. کنید. درصورت مشاهده تعویض  گیر داشتن و تغییر شکل بررسی  ب( دریچه تنظیم دما)اختاط دما( را از لحاظ 

کنید. کنید. در صورت مشاهده آن را تعویض  گیرداشتن و دفرمگی بررسی  پ( دریچه تغییر حالت را از لحاظ 

کنیــد. در صــورت نیــاز آن  گیرداشــتن و تغییــر شــکل بررســی  ج/ دمــا/ روبــرو/ بخــار زدای شیشــه/ زیرپــا را از لحــاظ  گــردش هــوای داخــل/ خــار ت( دریچه هــای 

کنیــد. را تعویــض 

کردن مونتاژ 
کنید. برای مونتاژ مجموعه و اواپراتور برعکس مراحل دمونتاژ اقدام 

کنیــد، سنســور دمــا را در موقعیــت قبلــی نصــب نکنیــد. سنســور را یــک پــره بــه ســمت راســت یــا چــپ نســبت  گــر اواپراتــور را مجــددا میخواهیــد اســتفاده  ا  	

کنیــد. بــه پــره اولیــه نصــب 

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. ج، مقداری  گردش هوای داخل/خار هنگام نصب مکانیزم و دریچه   	

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. ج، مقداری  هنگام نصب مکانیزم و دریچه تغییر حالت، داخل/خار  	

گیریس به آن بزنید تا حرکت روان و نرمی داشته باشند. هنگام نصب مکانیزم و دریچه تنظیم دما)اختاط هوا(، مقداری   	

ج مطمئن شوید. گردش هوای داخل/خار پس از نصب، از عملکرد صحیح دریچه   	

پس از نصب، از عملکرد صحیح دریچه تنظیم هوا مطمئن شوید.  	

  توجه 
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ــرده و آن را جــدا نمایید.)فلــش( ک ــاز  کمپرســور را ب ــه  کــم فشــار ب ــه  ت( پیــچ اتصــال لول

) 25±4  N.M :ــچ ــتاور پی )گش

کنید. ج  کم فشار ازکمپرسور تا اواپراتور را خار ج( لوله 

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	

ضروری است که اورینگ لوله هایA/C را تعویض کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود.  	

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R-134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 
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A/C کم فشار لوله 
بازکردن

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق 

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   -1

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کمپرسور تا اواپراتور( کم فشار A/C)از  4- بازکردن لوله 

کــرده و  کــم فشــار)فلش( بــه شــیر انبســاط را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لوله هــای پرفشــار و 

کنیــد.  لوله هــا را جــدا 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و  کــم فشــار بــه بدنه)فلــش( را بــاز  ب( مهــره پایــه نگهدارنــده لوله هــای پرفشــار و 

کنیــد. کــم فشــار را جــدا  لولــه 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و  کــم فشــار وپرفشــار بــه بدنه)فلــش( را بــاز  پ( مهــره پایــه نگهدارنــده لوله هــای 

کنیــد. کــم فشــار را جــدا  لولــه 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(
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ــرده و آن را جــدا نمایید.)فلــش( ک ــاز  کمپرســور را ب ــه  کــم فشــار ب ــه  ت( پیــچ اتصــال لول

) 25±4  N.M :ــچ ــتاور پی )گش

کنید. ج  کم فشار ازکمپرسور تا اواپراتور را خار ج( لوله 

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	

ضروری است که اورینگ لوله هایA/C را تعویض کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود.  	

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R-134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 
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A/C کم فشار لوله 
بازکردن

کنید. گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق 

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   -1

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کمپرسور تا اواپراتور( کم فشار A/C)از  4- بازکردن لوله 

کــرده و  کــم فشــار)فلش( بــه شــیر انبســاط را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لوله هــای پرفشــار و 

کنیــد.  لوله هــا را جــدا 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و  کــم فشــار بــه بدنه)فلــش( را بــاز  ب( مهــره پایــه نگهدارنــده لوله هــای پرفشــار و 

کنیــد. کــم فشــار را جــدا  لولــه 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و  کــم فشــار وپرفشــار بــه بدنه)فلــش( را بــاز  پ( مهــره پایــه نگهدارنــده لوله هــای 

کنیــد. کــم فشــار را جــدا  لولــه 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(
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کــرده و لولــه پــر فشــار کــم فشــار )فلــش( را بــاز  ت( مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه پرفشــار و 

کنیــد. I را جــدا 

)1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و لولــه پــر فشــار I را از  کندانســور)فلش( را بــاز  ج( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه 

کنیــد. کندانســور جــدا 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کنید. ج  چ( لوله پرفشار I)ازکندانسور تا اواپراتور( را خار

کندانسور( کمپرسور تا  کردن لوله پرفشار )از  6- باز 

کنیــد. کــرده و آن را جــدا  کندانســور)فلش( را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه 

) 9±1.5  N.M :گشــتاور پیــچ(

کنید. کرده و آن را جدا  کمپرسور را باز  ب( پیچ اتصال لوله پرفشار II  به 

) 25±4  N.M :گشتاور پیچ(

کندانسور( کمپرسور تا  ج نمایید.)از  پ( لوله پرفشار II را خار
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A/C لوله پر فشار
بازکردن

کنید. گاز R-134a استفاده  کولر از دستگاه مخصوص  گاز  برای شارژ و تخلیه   	

هنگام باز و بست به لوله ها و شیلنگ ها صدمه نزنید.  	

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد. محیط   	

ک به داخل آنها جلوگیری شود .  گرد و خا قطعات و لوله های باز شده سیستم A/C    باید دربسته نگهداشته شوند تا از نفوذ   	

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   -1

2- سوئیچ راببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- سپر جلو را باز 

5- بازکردن لوله پرفشارI)کندانسور تا اواپراتور(

کنیــد. کــرده و لولــه را جــدا  الــف( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه شــیر انبســاط)فلش( را بــاز 

) 9±1.5  N.M :گشــتاور پیچ(

کــم فشــار و پرفشــار بــه بدنــه )فلــش( را بــاز  مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه هــای  ب( 

کنیــد.  را جــدا   I لولــه پرفشــار  و  کــرده 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کنید.)فلش( کولر را جدا  گاز  کانکتور سوئیچ فشار  پ( 
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کــرده و لولــه پــر فشــار کــم فشــار )فلــش( را بــاز  ت( مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه پرفشــار و 

کنیــد. I را جــدا 

)1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کــرده و لولــه پــر فشــار I را از  کندانســور)فلش( را بــاز  ج( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه 

کنیــد. کندانســور جــدا 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کنید. ج  چ( لوله پرفشار I)ازکندانسور تا اواپراتور( را خار

کندانسور( کمپرسور تا  کردن لوله پرفشار )از  6- باز 

کنیــد. کــرده و آن را جــدا  کندانســور)فلش( را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه 

) 9±1.5  N.M :گشــتاور پیــچ(

کنید. کرده و آن را جدا  کمپرسور را باز  ب( پیچ اتصال لوله پرفشار II  به 

) 25±4  N.M :گشتاور پیچ(

کندانسور( کمپرسور تا  ج نمایید.)از  پ( لوله پرفشار II را خار
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A/C لوله پر فشار
بازکردن

کنید. گاز R-134a استفاده  کولر از دستگاه مخصوص  گاز  برای شارژ و تخلیه   	

هنگام باز و بست به لوله ها و شیلنگ ها صدمه نزنید.  	

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد. محیط   	

ک به داخل آنها جلوگیری شود .  گرد و خا قطعات و لوله های باز شده سیستم A/C    باید دربسته نگهداشته شوند تا از نفوذ   	

  توجه 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   -1

2- سوئیچ راببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. 4- سپر جلو را باز 

5- بازکردن لوله پرفشارI)کندانسور تا اواپراتور(

کنیــد. کــرده و لولــه را جــدا  الــف( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار بــه شــیر انبســاط)فلش( را بــاز 

) 9±1.5  N.M :گشــتاور پیچ(

کــم فشــار و پرفشــار بــه بدنــه )فلــش( را بــاز  مهــره پایــه نگهدارنــده لولــه هــای  ب( 

کنیــد.  را جــدا   I لولــه پرفشــار  و  کــرده 

) 9±1.5  N.M :گشتاور پیچ(

کنید.)فلش( کولر را جدا  گاز  کانکتور سوئیچ فشار  پ( 
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کنید.	  گاز R-134a استفاده  گاز از دستگاه مخصوص شارژ  برای ریکاوری و شارژ 

کار باید تهویه مناسبی داشته باشد.	  محیط 

کار ممکــن اســت بــه 	  کنیــد. عــدم انجــام ایــن  کمپرســور، لوله هــای A/C را نیــز تعویــض  کمپرســور شکســته اند، هنــگام تعویــض  گــر قطعــات داخــل  ا

ــد. ــد نیــز صدمــه بزن کمپرســور جدی

کنید.	  کمپرسور جدید را مشخص  که مقدار روغن داخل  کمپرسور ضروری است  هنگام تعویض 

  توجه 

کمپرسور

کند.	  گواری را ایجاد  کنید. عدم رعایت نکات ایمنی ممکن است حوادث نا قبل از انجام موارد زیر، نکات ایمنی را رعایت 

هشدار

کردن باز 

کنید. کولر را ریکاوری  گاز   -1

2- سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -3

کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  4- شل 

کنید. 5- تسمه دینام را باز 

کمپرسور کردن  6- باز 

کنید. کمپرسور)فلش( را جدا  کانکتور  الف(  

کنید. کرده و لوله ها را جدا  کمپرسور را باز  کم فشار به  ب( پیچ اتصال لوله های پرفشار و 

کنید. کمپرسور به پایه)فلش( را باز  پ( 4عدد پیچ اتصال 

) 25 ± 4 N.m : گشتاور پیچ  (
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بستن

نحوه بستن برعکس بازکردن می باشد.

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق 

ضروری است که اورینگ لوله هایA/C را تعویض کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود.	 

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید.	  کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن 

کنید.	  گاز R- 134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با 

کنید.	  کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن 

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید.	  کولر را شارژ  گاز  پس از نصب، 

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید.	  پس از نصب، مایع خنک 

  توجه 
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بستن

نحوه بستن برعکس بازکردن می باشد.
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کندانسور ) با درایر( 
کردن  باز 

1- سوئیچ را ببندید.

کنید . کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- سپر جلو را باز 

کندانسور با درایر کردن  4- باز 

کــرده و لولــه پرفشــار I را جــدا  کندانســور )فلــش( را بــاز  الــف( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار I بــه 

) 9 ± 1/5 N.m : گشــتاور پیــچ کنیــد . ) 

کنیــد )  کــرده و لولــه را جدا کندانســور )فلــش( را بــاز  ب( پیــچ اتصــال لولــه پرفشــار II بــه 

) 9 ± 1/5 N.m : گشــتاور پیــچ

کنید. کندانسور )فلش( را باز  پ( چهار عدد پیچ اتصال بین رادیاتور و 

کنید. ج  کندانسور را به دقت خار ت( 
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کنید. کمپرسور را به دقت از پایه نگهدارنده جدا  ت( 
کمپرسور 7- بازکردن پایه 

) 40 ± 5 N.m : گشتاور پیچ کنید.)  کمپرسور)فلش( را باز  الف( 3عدد پیچ پایه 

کنید. کمپرسور را از موتور جدا  ب( پایه نگهدارنده 

بستن

کنید. کردن اقدام  کمپرسور برعکس مراحل باز  برای بستن 
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کندانسور 1- بررسی پره های 

کنید .  کثیف است آنرا با آب بشویید و سپس با باد خشک  کندانسور  گر البای پره های   الف( ا

کندانسور آسیبی نرسد.	  مراقب باشید به پره های 

  توجه 

گوشــتی صــاف  ــا پیــچ  ــره هــا ، آن هــا را توســط انبردســت ی کــج شــدن پ ب( در صــورت 

کنیــد . 

بستن 
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کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	
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کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R- 134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 
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کندانسور 1- بررسی پره های 

کنید .  کثیف است آنرا با آب بشویید و سپس با باد خشک  کندانسور  گر البای پره های   الف( ا

کندانسور آسیبی نرسد.	  مراقب باشید به پره های 

  توجه 

گوشــتی صــاف  ــا پیــچ  ــره هــا ، آن هــا را توســط انبردســت ی کــج شــدن پ ب( در صــورت 

کنیــد . 

بستن 
کنید. برای بستن برعکس مراحل بازکردن اقدام 

کنید. گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق   	

کنید، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشتی شود. که اورینگ لوله هایA/C را تعویض  ضروری است   	

کنید و در اتصاالت لوله ها قرار دهید. کمپرسور تمیز چرب  اورینگها را با روغن   	

کنید. گاز R- 134a استفاده  فقط از اورینگهای مخصوص و متناسب با   	

کنید. کمپرسور توصیه شده شرکت استفاده  فقط از روغن   	

کرده و از عدم نشتی مطمئن شوید. کولر را شارژ  گاز  پس از نصب،   	

کننده را داخل موتور بریزید و از عدم نشتی اطمینان یابید. پس از نصب، مایع خنک   	

  توجه 
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معرقی
که باید  ع فعال و تکمیلی می باشد مجهز است. سیستم ایمنی فعال نیازمند اعمالی از سوی سرنشینان است  که شامل دو نو این خودرو به سیستم های ایمنی 

کمربند، درحالیکه سیستم ایمنی تکمیلی نیاز به انجام هیچ عملی از سوی سرنشینان را ندارد.  انجام دهند مانند بستن 
سیستم ایمنی فعال

کمربندی ایمنی سرنشین جلویی	  کمربندی ایمنی راننده و 
کمربند ایمنی عقبی	 

سیستم ایمنی تکمیلی 
کیسه هوا	  سیستم 
کمربندی ایمنی سرنشین جلوی 	  کشنده  کمربندی ایمنی راننده ، و پیش  کشنده  پیش 

کیسه هوا شامل موارد زیر است:  سیستم 
کیسه هوای راننده	 

که در فرمان نصب شده و برای محافظت از راننده در تصادف های شدید فعال می شود کیسه هوایی 
کیسه هوای سرنشین جلویی	 

ع تصادفی شدید فعال می شود که در قسمت سمت راست باالیی داشبورد نصب شده و برای محافظت از سرنشین جلویی در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای جانبی راننده	 

ع تصادف شدید فعال می شود که در قسمت جانبی راننده نصب شده و در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای جانبی سرنشین جلویی	 

ع تصادفی شدید فعال می شود که در قسمت جانبی سرنشین جلویی نصب شده و در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای پرده ای )در صورت بکارگیری(	 

این کیسه هوا در قسمت باالیی سمت چپ سر راننده و قسمت باالیی سمت راست سر سرنشین جلو نصب شده است که در صورت برخورد شدید فعال می شود.
سنسور برخورد جانبی )در صورت بکارگیری( 	 

 SRS کنترل کرده و آن را بصورت سیگنال به مجموعه واحد  که میزان شدت برخورد جانبی را شناسایی  سنسور برخورد جانبی در قسمت پایینی ستون وسط 
انتقال می دهد.

 	 SRS کنترل مجموعه واحد 
کیسه هوا  کننده  کنسول وسط نصب می شود. این مجموعه فعال  کنترل SRS دارای سنسور داخلی برخورد است و در قسمت پایین مجموعه  مجموعه واحد 

گردد. است تا بتواند از راننده و سایر سرنشینان در برخورد شدید محافظت 
کابل حلزونی 	 

کیسه هوای راننده استفاده می شود درحالیکه غربیلک فرمان در حال دوران می باشد.  کابل برای اتصال به  از این 
کیسه هوا	  چراغ 

کار  که سیستم ایمنی تکمیلی بصورت معمول درحال  کیسه هوا پس از تقریبا 6 ثانیه خاموش می شود. این به آن معنی است  پس از آنکه سوئیچ باز شود چراغ 
گیرد.  که سیستم ایراد داشته و باید آزمایش های الزم صورت و یا مورد تعمیر قرار  که نشانگر همچنان روشن بماند به آن معنی است  است. در صورتی 

دسته سیم	 
کانکتور دارای مکانیزم ایمنی است.  معموال به رنگ زرد بوده و برای اتصال به هریک از اجزاء سیستم ایمنی تکمیلی استفاده می شود. این 

کیسه هوا: عملکرد سیستم 
کمربند را مطابق با 	  کمربندی ایمنی نمی باشد. راننده و سرنشینان می بایستی  گرفته شود و تعویض  کمربند ایمنی بکار  کنار  کیسه هوا می بایستی در 

کمربندهای خود را در حین رانندگی بسته نگهدارند. کرده و همواره  اندازه بدن خود تنظیم 
کیسه های هوای ایمنی برای محافظت از راننده و سرنشین جلویی تنها در برخوردهای 	  کیسه هوای ایمنی فعال نخواهد شد.  در تصادف های جزیی 

شدید از روبرو فعال خواهند شد. 
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خــودرو...............................12۹۵  روی  تعمیــرات 
کیسه هوای راننده.................................۱۲۹۵
بازدید و بررسی روی خودرو ......................۱۲۹۵
کــردن.......................................۱۲۹۶ بــاز 
۱۲۹۷......................................... بســتن 
کــردن..................................۱۲۹۷ معــدوم 
کابل حلزونی..................................۱۲۹۸
کــردن.......................................۱۲۹۸ بــاز 
بازدیــد و بررســی.................................۱۲۹۸
۱۲۹۹......................................... بســتن 
کیســه هوای سرنشین جلویی...................۱۳۰۰
بازدیــد و بررســی روی خــودرو .....................۱۳۰۰
کــردن........................................۱۳۰۰ باز 
۱۳۰۲......................................... بســتن 
کــردن...................................۱۳۰۲ معــدوم 
کیسه هوا پرده ای)در صورت بکارگیری(۱۳۰۳ مجموعه 
۱۳۰۳....................................... بازکــردن 
بســتن ..........................................۱۳۰۴
کــردن...................................۱۳۰۴ معــدوم 
سنسور ضربه جانبی ) درصورت مجهز بودن(....۱۳۰۵
کــردن.......................................۱۳۰۵ بــاز 
بســتن ..........................................۱۳۰۵
۱۳۰۶.....................SRS کنترل مجموعه واحد 
باز کردن ........................................۱۳۰۶
بســتن ..........................................۱۳۰۷

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

120۹

30- سیستم های ایمنی

معرقی
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کمربند، درحالیکه سیستم ایمنی تکمیلی نیاز به انجام هیچ عملی از سوی سرنشینان را ندارد.  انجام دهند مانند بستن 
سیستم ایمنی فعال

کمربندی ایمنی سرنشین جلویی	  کمربندی ایمنی راننده و 
کمربند ایمنی عقبی	 

سیستم ایمنی تکمیلی 
کیسه هوا	  سیستم 
کمربندی ایمنی سرنشین جلوی 	  کشنده  کمربندی ایمنی راننده ، و پیش  کشنده  پیش 

کیسه هوا شامل موارد زیر است:  سیستم 
کیسه هوای راننده	 

که در فرمان نصب شده و برای محافظت از راننده در تصادف های شدید فعال می شود کیسه هوایی 
کیسه هوای سرنشین جلویی	 

ع تصادفی شدید فعال می شود که در قسمت سمت راست باالیی داشبورد نصب شده و برای محافظت از سرنشین جلویی در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای جانبی راننده	 

ع تصادف شدید فعال می شود که در قسمت جانبی راننده نصب شده و در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای جانبی سرنشین جلویی	 

ع تصادفی شدید فعال می شود که در قسمت جانبی سرنشین جلویی نصب شده و در صورت وقو کیسه هوایی 
کیسه هوای پرده ای )در صورت بکارگیری(	 

این کیسه هوا در قسمت باالیی سمت چپ سر راننده و قسمت باالیی سمت راست سر سرنشین جلو نصب شده است که در صورت برخورد شدید فعال می شود.
سنسور برخورد جانبی )در صورت بکارگیری( 	 

 SRS کنترل کرده و آن را بصورت سیگنال به مجموعه واحد  که میزان شدت برخورد جانبی را شناسایی  سنسور برخورد جانبی در قسمت پایینی ستون وسط 
انتقال می دهد.

 	 SRS کنترل مجموعه واحد 
کیسه هوا  کننده  کنسول وسط نصب می شود. این مجموعه فعال  کنترل SRS دارای سنسور داخلی برخورد است و در قسمت پایین مجموعه  مجموعه واحد 

گردد. است تا بتواند از راننده و سایر سرنشینان در برخورد شدید محافظت 
کابل حلزونی 	 

کیسه هوای راننده استفاده می شود درحالیکه غربیلک فرمان در حال دوران می باشد.  کابل برای اتصال به  از این 
کیسه هوا	  چراغ 

کار  که سیستم ایمنی تکمیلی بصورت معمول درحال  کیسه هوا پس از تقریبا 6 ثانیه خاموش می شود. این به آن معنی است  پس از آنکه سوئیچ باز شود چراغ 
گیرد.  که سیستم ایراد داشته و باید آزمایش های الزم صورت و یا مورد تعمیر قرار  که نشانگر همچنان روشن بماند به آن معنی است  است. در صورتی 

دسته سیم	 
کانکتور دارای مکانیزم ایمنی است.  معموال به رنگ زرد بوده و برای اتصال به هریک از اجزاء سیستم ایمنی تکمیلی استفاده می شود. این 

کیسه هوا: عملکرد سیستم 
کمربند را مطابق با 	  کمربندی ایمنی نمی باشد. راننده و سرنشینان می بایستی  گرفته شود و تعویض  کمربند ایمنی بکار  کنار  کیسه هوا می بایستی در 

کمربندهای خود را در حین رانندگی بسته نگهدارند. کرده و همواره  اندازه بدن خود تنظیم 
کیسه های هوای ایمنی برای محافظت از راننده و سرنشین جلویی تنها در برخوردهای 	  کیسه هوای ایمنی فعال نخواهد شد.  در تصادف های جزیی 

شدید از روبرو فعال خواهند شد. 
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هیچ گاه قطعات کیسه هوا را در مجاورت مستقیم هوای گرم و یا شعله قرار ندهید.	 

هیچگاه سعی نکنید قطعات کیسه هوا را جدا کرده و یا تعمیر نمایید.	 

کیسه هوا باز شده از روی خودرو باید به صورت مناسبی نگهداری شود. هیچگاه شئ را بر روی آنها قرار ندهید. درصورتی که به صورت اتفاقی فعال شود 	 

باعث صرمات بدنی می گردد.

به عنوان یک قطعه یکبار مصرف، کیسه هوا می بایستی پس از عمل کردن تعویض شده و از مصرف مجدد آن خودداری کنید.	 

همواره کیسه های هوای  خراب را معدوم کنید. کیسه های هوا ممکن است بصورت تصادفی عمل کرده و  باعث صدمه زدن به افراد گردند. 	 

هشدار

استانداردها
گشتاور استاندارد 

گشتاور توضیحات

10 ± 2 کیسه هوای سرنشین جلویی و مجموعه میله عرضی  پیچ اتصال بین مجموعه 
داشبورد

10 ± 1.5 کیسه هوای پرده ای و بدنه پیچ اتصال بین مجموعه 

10 ± 2 پیچ اتصال بین سنسور برخورد جانبی و بدنه

10 ± 1.5 کنترل SRS و بدنه پیچ اتصال بین مجموعه واحد 
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کمربندی ایمنی شامل قطعات زیر می باشد: کشنده  پیش 
کمربندی ایمنی راننده	  کشنده  پیش 

کمربنــدی ایمنــی راننــده را بــرای محافظــت از راننــده در برخوردهــای شــدید  کــه  گرفتــه  کربنــد ایمنــی راننــده قــرار  کمربنــدی ایمنــی راننــده در توپــی  کشــنده  پیــش 
بــه عقــب می کشــد. 

کمربندی ایمنی سرنشین جلو	  کشنده  پیش 
گرفتــه اســت و بــرای محافظــت از سرنشــین جلــو در برخوردهــای شــدید  کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو قــرار  کمربنــدی ایمنــی سرنشــین جلــو در توپــی  کشــنده  پیــش 

گرفتــه می شــود.  بــکار 
کمربند ایمنی  کشنده   عملکرد پیش 

کمربنــد قفــل 	  کنــدو ســپس  کنــد ســفت مــی  کمربنــد ایمنــی سرنشــین را قبــل از اینکــه سرنشــین بــه ســمت جلــو حرکــت  کشــنده،  در لحظــه برخــورد، پیــش 
می شــود تــا از خــم شــدن سرنشــین بــه ســمت جلــو خــودداری نمایــد. بنابرایــن ایمنــی سرنشــین حفــظ خواهــد شــد. 

کــه از انــدازه تعییــن شــده بیشــتر باشــد 	  کــه تصــادف از روبــرو اتفــاق مــی افتــد  کیســه هــوا فعالیــت خواهــد نمــود. زمانــی  کمــر بنــدی بــه همــراه  کشــنده  پیــش 
کــرده و امنیــت سرنشــین را حفــظ خواهــد نمــود.  کیســه هــوا عمــل  کمربنــد ایمنــی بــه همــراه سیســتم  کشــنده  پیــش 

عملکرد
گرفتــه مــی شــود تضمیــن نمایــد. سرنشــین مــی  کمربنــدی بازدارنــده بــکار  کــه در ترکیــب بــا  سیســتم ایمنــی تکمیلــی مــی توانــد میــزان ایمنــی سرنشــین را تنهــا زمانــی 

گــردد.  کامــل سیســتم ایمنــی تکمیلــی برخــوردار  کمربنــدی ایمنــی را بســته تــا از محافظــت  بایســتی 
کیلومتــر  کیســه هــوا در صفحــه  گــر  کنتــرل SRS بــه صــورت مســتمر بــه مــدار ایمنــی تکمیلــی نظــارت می گــردد. نشــان  بــر مــدار سیســتم ایمنــی تکمیلــی بوســیله واحــد 
کــه نشــانگر در زمانــی غیــر  گــردد. در صورتــی  تقریبــا 6 ثانیــه پــس از هــر بــار پــس از اســتارت زدن روشــن خواهــد شــد. ایــن نشــانگر پــس از پایــان ســنجش خامــوش مــی 

از زمــان مــورد نظــر روشــن شــد نشــان دهنــده وجــود ایــرادی در مــدار سیســتم ایمنــی تکمیلــی مــی باشــد. 
گرفــت بســته بــه زاویــه و شــدت تاثیــر آن، میکروپروسســور موجــود  کــه خــودرو مــورد برخــورد شــدید قــرار  گرفتــه شــده باشــد، زمانــی  کیســه هــوا بــکار  کــه  درصورتــی 
گرفتــه شــود. بــه ایــن صــورت از سرنشــینان  کیســه هــوا بــکار  کــرده تــا بســرعت بــرای فعالکــردن  کننــده ارســال  در ایــن سیســتم ســیگنال هایــی را بــه واحــد فعــال 

محافظــت خواهــد نمــود. 

قبــل از بــاز کــردن اجــزاء کیســه هــوا، کابــل منفــی باتــری را قطــع کــرده و صبــر کنیــد تــا حداقــل 90 ثانیه ســپری شــود. قبل از تعمیــر کردن سیســتم فرمان، 	 

ج کنید کیســه هــوا و کابــل حلزونــی آن را خــار

در صوررتی که برخورد اندکی با خودرو صورت پذیرد ولی کیسه هوا فعال نگردد، در هر حال قطعات کیسه هوا را بررسی کنید	 

از آنجایــی کــه ممکــن اســت در طــی مراحــل خدمــات رســانی بــه کیســه هــوا ضربــه ای اعمــال شــود، درصــورت لــزوم کیســه هــوا را بــه منظــور حفــظ ایمنــی 	 

ج ســازید.  خار

هیچ گاه از قطعات کیسه هوا برای خودروی دیگری بهره نگیرید. فقط قطعات و  کیسه هوای جدید می بایستی برای تعویض بکار گرفته شود. 	 

گــر کیســه هــوا بــی افتــد و یــا هرگونــه خراشــی بــردارد، و یــا حتــی فرورفتگــی ای در آن ایجــاد شــود و ســایر ایرادهــای دیگــر در تکیــه گاه و  کانکتورمشــاهده 	  ا

شــد آن را بــا قطعــه ای نــو تعویــض نمایید.

گــردد. همــواره از دســتورالعمل هــای احتیاطــی نوشــته شــده بــر روی ایــن 	  کیســه هــوا متصــل مــی  برچســب هــای اطالعاتــی بــه قســمت هــای جانبــی 

ــد.  ــروی نمایی ــب ها پی برچس
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هیچ گاه قطعات کیسه هوا را در مجاورت مستقیم هوای گرم و یا شعله قرار ندهید.	 

هیچگاه سعی نکنید قطعات کیسه هوا را جدا کرده و یا تعمیر نمایید.	 

کیسه هوا باز شده از روی خودرو باید به صورت مناسبی نگهداری شود. هیچگاه شئ را بر روی آنها قرار ندهید. درصورتی که به صورت اتفاقی فعال شود 	 

باعث صرمات بدنی می گردد.

به عنوان یک قطعه یکبار مصرف، کیسه هوا می بایستی پس از عمل کردن تعویض شده و از مصرف مجدد آن خودداری کنید.	 

همواره کیسه های هوای  خراب را معدوم کنید. کیسه های هوا ممکن است بصورت تصادفی عمل کرده و  باعث صدمه زدن به افراد گردند. 	 

هشدار

استانداردها
گشتاور استاندارد 

گشتاور توضیحات

10 ± 2 کیسه هوای سرنشین جلویی و مجموعه میله عرضی  پیچ اتصال بین مجموعه 
داشبورد

10 ± 1.5 کیسه هوای پرده ای و بدنه پیچ اتصال بین مجموعه 

10 ± 2 پیچ اتصال بین سنسور برخورد جانبی و بدنه

10 ± 1.5 کنترل SRS و بدنه پیچ اتصال بین مجموعه واحد 
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کمربندی ایمنی شامل قطعات زیر می باشد: کشنده  پیش 
کمربندی ایمنی راننده	  کشنده  پیش 

کمربنــدی ایمنــی راننــده را بــرای محافظــت از راننــده در برخوردهــای شــدید  کــه  گرفتــه  کربنــد ایمنــی راننــده قــرار  کمربنــدی ایمنــی راننــده در توپــی  کشــنده  پیــش 
بــه عقــب می کشــد. 

کمربندی ایمنی سرنشین جلو	  کشنده  پیش 
گرفتــه اســت و بــرای محافظــت از سرنشــین جلــو در برخوردهــای شــدید  کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو قــرار  کمربنــدی ایمنــی سرنشــین جلــو در توپــی  کشــنده  پیــش 

گرفتــه می شــود.  بــکار 
کمربند ایمنی  کشنده   عملکرد پیش 

کمربنــد قفــل 	  کنــدو ســپس  کنــد ســفت مــی  کمربنــد ایمنــی سرنشــین را قبــل از اینکــه سرنشــین بــه ســمت جلــو حرکــت  کشــنده،  در لحظــه برخــورد، پیــش 
می شــود تــا از خــم شــدن سرنشــین بــه ســمت جلــو خــودداری نمایــد. بنابرایــن ایمنــی سرنشــین حفــظ خواهــد شــد. 

کــه از انــدازه تعییــن شــده بیشــتر باشــد 	  کــه تصــادف از روبــرو اتفــاق مــی افتــد  کیســه هــوا فعالیــت خواهــد نمــود. زمانــی  کمــر بنــدی بــه همــراه  کشــنده  پیــش 
کــرده و امنیــت سرنشــین را حفــظ خواهــد نمــود.  کیســه هــوا عمــل  کمربنــد ایمنــی بــه همــراه سیســتم  کشــنده  پیــش 

عملکرد
گرفتــه مــی شــود تضمیــن نمایــد. سرنشــین مــی  کمربنــدی بازدارنــده بــکار  کــه در ترکیــب بــا  سیســتم ایمنــی تکمیلــی مــی توانــد میــزان ایمنــی سرنشــین را تنهــا زمانــی 

گــردد.  کامــل سیســتم ایمنــی تکمیلــی برخــوردار  کمربنــدی ایمنــی را بســته تــا از محافظــت  بایســتی 
کیلومتــر  کیســه هــوا در صفحــه  گــر  کنتــرل SRS بــه صــورت مســتمر بــه مــدار ایمنــی تکمیلــی نظــارت می گــردد. نشــان  بــر مــدار سیســتم ایمنــی تکمیلــی بوســیله واحــد 
کــه نشــانگر در زمانــی غیــر  گــردد. در صورتــی  تقریبــا 6 ثانیــه پــس از هــر بــار پــس از اســتارت زدن روشــن خواهــد شــد. ایــن نشــانگر پــس از پایــان ســنجش خامــوش مــی 

از زمــان مــورد نظــر روشــن شــد نشــان دهنــده وجــود ایــرادی در مــدار سیســتم ایمنــی تکمیلــی مــی باشــد. 
گرفــت بســته بــه زاویــه و شــدت تاثیــر آن، میکروپروسســور موجــود  کــه خــودرو مــورد برخــورد شــدید قــرار  گرفتــه شــده باشــد، زمانــی  کیســه هــوا بــکار  کــه  درصورتــی 
گرفتــه شــود. بــه ایــن صــورت از سرنشــینان  کیســه هــوا بــکار  کــرده تــا بســرعت بــرای فعالکــردن  کننــده ارســال  در ایــن سیســتم ســیگنال هایــی را بــه واحــد فعــال 

محافظــت خواهــد نمــود. 

قبــل از بــاز کــردن اجــزاء کیســه هــوا، کابــل منفــی باتــری را قطــع کــرده و صبــر کنیــد تــا حداقــل 90 ثانیه ســپری شــود. قبل از تعمیــر کردن سیســتم فرمان، 	 

ج کنید کیســه هــوا و کابــل حلزونــی آن را خــار

در صوررتی که برخورد اندکی با خودرو صورت پذیرد ولی کیسه هوا فعال نگردد، در هر حال قطعات کیسه هوا را بررسی کنید	 

از آنجایــی کــه ممکــن اســت در طــی مراحــل خدمــات رســانی بــه کیســه هــوا ضربــه ای اعمــال شــود، درصــورت لــزوم کیســه هــوا را بــه منظــور حفــظ ایمنــی 	 

ج ســازید.  خار

هیچ گاه از قطعات کیسه هوا برای خودروی دیگری بهره نگیرید. فقط قطعات و  کیسه هوای جدید می بایستی برای تعویض بکار گرفته شود. 	 

گــر کیســه هــوا بــی افتــد و یــا هرگونــه خراشــی بــردارد، و یــا حتــی فرورفتگــی ای در آن ایجــاد شــود و ســایر ایرادهــای دیگــر در تکیــه گاه و  کانکتورمشــاهده 	  ا

شــد آن را بــا قطعــه ای نــو تعویــض نمایید.

گــردد. همــواره از دســتورالعمل هــای احتیاطــی نوشــته شــده بــر روی ایــن 	  کیســه هــوا متصــل مــی  برچســب هــای اطالعاتــی بــه قســمت هــای جانبــی 

ــد.  ــروی نمایی ــب ها پی برچس
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–6

31
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30- سیستم های ایمنی

)Aکانکتور( SRS کنترل لیست ترمینال مجموعه واحد 

توضیح ترمینال  شماره ترمینال  توضیح ترمینال  شماره ترمینال 

A17 کیسه هوای جانبی سرنشین تغذیه  A01

A18 کیسه هوای جانبی سرنشین  برگشت  A02

A19 کشنده راننده  برگشت پیش  A03

A20 کشنده راننده  تغذیه پیش  A04

)A26 و A25 اتصال بدنه )برگشت از A21 کشنده  سرنشین  تغذیه پیش  A05

A22 کشنده سرنشین برگشت پیش  A06

A23 کیسه هوای جانبی راننده برگشت  A07

A24 کیسه هوای جانبی راننده  تغذیه  A08

کمربند سرنشین اخطار دهنده بسته شدن  A25 کیسه هوای جانبی راننده تغذیه پرده  A09

سگک سرنشین A26 کیسه هوای پرده ای راننده  تغذیه  A10

A27 کیسه هوای پرده ای سرنشین تغذیه  A11

A28 کیسه هوای پرده ای سرنشین  برگشت  A12

A29 تغذیه RSU سمت راست A13

A30 برگشت RSU سمت راست  A14

A31 تغذیه RSU سمت چپ A15

A32 برگشت RSU سمت چپ  A16

توضیح ترمینال  شماره ترمینال  توضیح ترمینال  شماره ترمینال 

کیسه هوای سرنشین  تغذیه  B13 جرقه  B1

کیسه هوای سرنشین  برگشت  B14 اتصال بدنه  B2

/ B15 / B3

/ B16 / B4

/ B17 / B5

/ B18 / B6

کیسه هوای راننده برگشت  B19 / B7

کیسه هوای راننده تغذیه  B20 / B8

/ B21 / B9

/ B22 / B10

/ B23 -CAN )باس خودرو( CAN Low B11

/ B24 + CAN )باس خودرو(  CAN High B12

)Bکانکتور( SRS کنترل لیست ترمینال مجموعه واحد 
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30- سیستم های ایمنی
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM
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31
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30- سیستم های ایمنی

رویه عیب یابی
نکته:

کنید. از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم ایمنی تکمیلی )SRSُ( استفاده 

ولتاژ استاندارد 11 الی 14 ولت می باشد.

کرده ویا در صورت نیاز قبل از رفتن به مرحله بعد حتما  آن را تعویض نمایید. کمتر از 11 ولت باشد،باطری را شارژ مجدد  که ولتاژ  در صورتی 

نکته :

گــردد ایــن مکانیــزم از طریــق اتصــال 	  کانکتــور قطــع مــی  کــه  کانکتــور کیســه هــوا اســتفاده شــده اســت. زمانــی  از یــک »مکانیــزم پیشــگیری« از فعالســازی در 

کیســه هــوا از ارتبــاط بــا منبــع بــرق  کنــد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از فعــال  شــدن تصادفــی مــدار  کوتــاه بــا ترمینــال هــا  مــدار را قطــع مــی  صفحــه فنــری 

خارجــی عایــق خواهــد شــد. 

کاغــذ را بــا همــان ضخامــت، بــه عنــوان ترمینــال نــری بیــن ترمینــال هــا و صفحــه  فنــری 	  کــردن مکانیــزم پیشــگیری از فعالســازی، یــک تکــه  بــرای قطــع 

کوتــاه  قــرار دهیــد.

مکانیزم پیشگیر از فعالساز ی را  غیر فعال کنید مگر اینکه مراحل عیب یابی را یک به یک چک کرده باشید و تنها بر اساس دستور العمل رفتار کرده 	 

کنید.

هشدار

گاه ببرید. خودرو را به تعمیر  1

کنید. کنترل  ولتاژ باتری را  2

کنید. کنترل  چراغ هشدار SRS را  3

)DTC(کد خطا چارت  عیب یابی  ۵

بازدید و بررسی مدار 6

)DTC جاری و سوابق DTC( کنید کنترل  DTC ها را   4

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM
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25
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Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

درصورت وجود DTC به مرحله 5 بروید .

کردن سوابق DTC به مرحله 6 بروید. کنترل  برای 

ایراد دارد

ایراد ندارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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رفع ایراد DTC موقت 

کنید: که عیب موقت باشد موارد زیر را اجرا  درصورتی 

کانکتورها شل نباشند. که  کنید  کنترل   

که دسته سیم خوردگی، سوراخ شدگی، فرورفتگی، و یا حتی بریدگی جزیی نداشته باشد. 	  کنید  کنترل   

کنید.	  داده های تستر عیب یاب 3G 431 – X را بررسی 

که آیا سیگنال عیب مربوط به این مدار نمی باشد.	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم ها و 

کنید.	  که  DTC  ایجاد شده است خودرو را بررسی  کنید تحت شرایطی  در صورت امکان سعی 

ک شده بودند.	  که طی مرحله قبل پا کرده یا DTC هایی  که تغییر  بدنبال اطالعاتی باشید 

بدنبال شکستگی ها، پیچ خوردگی ها خم شدگی ها، و یا ترمینال های فرسوده شده بگردید. 	 

اجزای کیسه هوا و قسمت های تکیه گاهی را برای آسیب دیدگی و وجود مواد خارجی بگردید این موارد باعث ایجاد سیگنال های نامناسب می شود.	 

کنید.	  کرده و تمیز  کنترل  که به آن DTC مربوط می باشند   تمام دسته سیم ها و اتصال بدنه هایی را 

گرفتــه 	  کــرده و اتصــال بدنــه مشــترک و یــا مــدار منبــع بــرق مشــترک بــکار  گــرام مــدار مراجعــه  کــد خطــا وجــود داشــته باشــد، بــه دیا کــه چندیــن  درصورتــی 

کنیــد.  شــده توســط DTC را بررســی 

گرفته شده مراجعه نماید. 	  که برای عیب مربوطه  در نظر  به هر اطالعیه فنی ای 

بازدید و بررسی اتصال بدنه

ــی  ــتم الکتریک کل سیس ــر  ــی ب ــر مهم ــد تاثی ــی توانن ــند م ــل نباش ــت متص ــر درس گ ــه ا ــد. بطوریک ــادی دارن ــت زی ــی اهمی ــتم الکتریک کل سیس ــرای  ــا ب ــه ه ــال بدن اتص

کســیده شــدن مــی  ک و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی، زنــگ زدگــی و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 

کنید. 1.پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. کنترل  ک و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2.تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 

که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3.آنها را در صورت لزوم تمیز 

4.پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.

که آیا تجهیزات ضافی در اتصال بدنه اختالل ایجاد نکرده اند؟ کنید  5.کنترل 

کــه دســته ســیم هــا  گردیــد  کــه بصــورت درســت متصــل شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6.ا

کــرده انــد.  تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 
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رویه عیب یابی
نکته:

کنید. از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم ایمنی تکمیلی )SRSُ( استفاده 

ولتاژ استاندارد 11 الی 14 ولت می باشد.

کرده ویا در صورت نیاز قبل از رفتن به مرحله بعد حتما  آن را تعویض نمایید. کمتر از 11 ولت باشد،باطری را شارژ مجدد  که ولتاژ  در صورتی 

نکته :

گــردد ایــن مکانیــزم از طریــق اتصــال 	  کانکتــور قطــع مــی  کــه  کانکتــور کیســه هــوا اســتفاده شــده اســت. زمانــی  از یــک »مکانیــزم پیشــگیری« از فعالســازی در 

کیســه هــوا از ارتبــاط بــا منبــع بــرق  کنــد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از فعــال  شــدن تصادفــی مــدار  کوتــاه بــا ترمینــال هــا  مــدار را قطــع مــی  صفحــه فنــری 

خارجــی عایــق خواهــد شــد. 

کاغــذ را بــا همــان ضخامــت، بــه عنــوان ترمینــال نــری بیــن ترمینــال هــا و صفحــه  فنــری 	  کــردن مکانیــزم پیشــگیری از فعالســازی، یــک تکــه  بــرای قطــع 

کوتــاه  قــرار دهیــد.

مکانیزم پیشگیر از فعالساز ی را  غیر فعال کنید مگر اینکه مراحل عیب یابی را یک به یک چک کرده باشید و تنها بر اساس دستور العمل رفتار کرده 	 

کنید.

هشدار

گاه ببرید. خودرو را به تعمیر  1

کنید. کنترل  ولتاژ باتری را  2

کنید. کنترل  چراغ هشدار SRS را  3

)DTC(کد خطا چارت  عیب یابی  ۵

بازدید و بررسی مدار 6

)DTC جاری و سوابق DTC( کنید کنترل  DTC ها را   4

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

سپس

سپس

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

درصورت وجود DTC به مرحله 5 بروید .

کردن سوابق DTC به مرحله 6 بروید. کنترل  برای 

ایراد دارد

ایراد ندارد
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رفع ایراد DTC موقت 

کنید: که عیب موقت باشد موارد زیر را اجرا  درصورتی 

کانکتورها شل نباشند. که  کنید  کنترل   

که دسته سیم خوردگی، سوراخ شدگی، فرورفتگی، و یا حتی بریدگی جزیی نداشته باشد. 	  کنید  کنترل   

کنید.	  داده های تستر عیب یاب 3G 431 – X را بررسی 

که آیا سیگنال عیب مربوط به این مدار نمی باشد.	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم ها و 

کنید.	  که  DTC  ایجاد شده است خودرو را بررسی  کنید تحت شرایطی  در صورت امکان سعی 

ک شده بودند.	  که طی مرحله قبل پا کرده یا DTC هایی  که تغییر  بدنبال اطالعاتی باشید 

بدنبال شکستگی ها، پیچ خوردگی ها خم شدگی ها، و یا ترمینال های فرسوده شده بگردید. 	 

اجزای کیسه هوا و قسمت های تکیه گاهی را برای آسیب دیدگی و وجود مواد خارجی بگردید این موارد باعث ایجاد سیگنال های نامناسب می شود.	 

کنید.	  کرده و تمیز  کنترل  که به آن DTC مربوط می باشند   تمام دسته سیم ها و اتصال بدنه هایی را 

گرفتــه 	  کــرده و اتصــال بدنــه مشــترک و یــا مــدار منبــع بــرق مشــترک بــکار  گــرام مــدار مراجعــه  کــد خطــا وجــود داشــته باشــد، بــه دیا کــه چندیــن  درصورتــی 

کنیــد.  شــده توســط DTC را بررســی 

گرفته شده مراجعه نماید. 	  که برای عیب مربوطه  در نظر  به هر اطالعیه فنی ای 

بازدید و بررسی اتصال بدنه

ــی  ــتم الکتریک کل سیس ــر  ــی ب ــر مهم ــد تاثی ــی توانن ــند م ــل نباش ــت متص ــر درس گ ــه ا ــد. بطوریک ــادی دارن ــت زی ــی اهمی ــتم الکتریک کل سیس ــرای  ــا ب ــه ه ــال بدن اتص

کســیده شــدن مــی  ک و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی، زنــگ زدگــی و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 

کنید. 1.پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. کنترل  ک و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2.تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 

که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3.آنها را در صورت لزوم تمیز 

4.پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.

که آیا تجهیزات ضافی در اتصال بدنه اختالل ایجاد نکرده اند؟ کنید  5.کنترل 

کــه دســته ســیم هــا  گردیــد  کــه بصــورت درســت متصــل شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6.ا

کــرده انــد.  تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 
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30- سیستم های ایمنی

کدهای خطا لیست 

توضیح  )Hex( کد شناسه 

عدم وجود اطالعات 00

اتصالی برق بدنه 11

اتصالی با برق باطری 12

قطعی مدار 13

قطعی مدار یا اتصالی یا برق باطری 15

ولتاژ مدار پایین تر از حد مجاز است. 16

ولتاژ مدار باالتر از حد مجاز است. 17

جریان مدار پایین تر از حد مجاز است. 18

جریان مدار باالتر از حد مجاز است. 19

مقاومت مدار پایین تر از حد مجاز است. 1A

مقاومت مدار باالتر از حد مجاز است. 1B

ج از محدوده است. مقاومت مدار خار 1E

سیگنال نا معتبر  29

خطا μC ایمنی / نظارتی 47

ایراد الکترونیکی داخلی  49

کالیبراسیون عدم  54

عدم پیکربندی 55

عدم عملکرد عملگر 71

سیگنال نا معتبر  86

پیام از دست رفته 87

CANاشکال در شبکه 88

مونتاژ نادرست 95

خطای داخلی اجزاء 96
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30- سیستم های ایمنی

کــه ســرمنفی باتــری قطــع مــی باشــد و بــرا ی مــدت حداقــل 90 ثانیــه صبــر  کیســه هــوا، مطمئــن شــوید  قبــل از شــروع و در طــی مراحــل عیــب یابــی مــدارات سیســتم 

گــردد.  کنیــد تــا خــازن سیســتم تخلیــه 

کنید. گرام مدارهای خاص و اطالعات اجزاء آن مراجعه  زمان عیب یابی و تست مدارات، همواره به دیا

تعمیر 7

کنید ) DTC های جاری و ثبت شده(  DTC ها را پاک  8

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

)DTC جاری و سوابق DTC( کنید کنترل  DTC ها را   ۹

تایید تست 10

پایان 11

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

سپس

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

درصورت وجود DTC به مرحله 5 بروید .

کردن سوابق DTC به مرحله  بعدی  بروید. کنترل  برای 

ایراد دارد

ایراد ندارد
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30- سیستم های ایمنی

کدهای خطا لیست 

توضیح  )Hex( کد شناسه 

عدم وجود اطالعات 00

اتصالی برق بدنه 11

اتصالی با برق باطری 12

قطعی مدار 13

قطعی مدار یا اتصالی یا برق باطری 15

ولتاژ مدار پایین تر از حد مجاز است. 16

ولتاژ مدار باالتر از حد مجاز است. 17

جریان مدار پایین تر از حد مجاز است. 18

جریان مدار باالتر از حد مجاز است. 19

مقاومت مدار پایین تر از حد مجاز است. 1A

مقاومت مدار باالتر از حد مجاز است. 1B

ج از محدوده است. مقاومت مدار خار 1E

سیگنال نا معتبر  29

خطا μC ایمنی / نظارتی 47

ایراد الکترونیکی داخلی  49

کالیبراسیون عدم  54

عدم پیکربندی 55

عدم عملکرد عملگر 71

سیگنال نا معتبر  86

پیام از دست رفته 87

CANاشکال در شبکه 88

مونتاژ نادرست 95

خطای داخلی اجزاء 96
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30- سیستم های ایمنی

کــه ســرمنفی باتــری قطــع مــی باشــد و بــرا ی مــدت حداقــل 90 ثانیــه صبــر  کیســه هــوا، مطمئــن شــوید  قبــل از شــروع و در طــی مراحــل عیــب یابــی مــدارات سیســتم 

گــردد.  کنیــد تــا خــازن سیســتم تخلیــه 

کنید. گرام مدارهای خاص و اطالعات اجزاء آن مراجعه  زمان عیب یابی و تست مدارات، همواره به دیا

تعمیر 7

کنید ) DTC های جاری و ثبت شده(  DTC ها را پاک  8

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

)DTC جاری و سوابق DTC( کنید کنترل  DTC ها را   ۹

تایید تست 10

پایان 11

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

سپس

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

درصورت وجود DTC به مرحله 5 بروید .

کردن سوابق DTC به مرحله  بعدی  بروید. کنترل  برای 

ایراد دارد

ایراد ندارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1221

30- سیستم های ایمنی

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-11

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-12

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-1A

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-1B

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-95

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-11

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-12

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-1A

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-1B

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-95

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-15

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-16

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-55

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-96

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-15

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-16

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-55

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-96

کیسه هوای جانبی  پرده ای B1212-00

کوپل شدن جرقه زن خطای عدم  B1215-00

کیسه هوای جلویی مشکل در  B1216-00

ICMکیسه هوا چراغ هشدار  B1240-00

خطای ECU داخلی  B1251-00

ثبت خطاها متوقف شده B127F-47

سوئیچ سگک سرنشین  B1233-12

SBR سرنشین  B1234-12

مدار تغذیه B1250-16

مدار تغذیه B1250-17

ارتباط با EMS قطع شده است U0100-87

ارتباط با BSM قطع شده است U0129-87

ارتباط با BCM قطع شده است U0140-87
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DTC تعریف DTC

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-11

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-12

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-1A

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-1B

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-95

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-11

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-12

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-1A

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-1B

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-95

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-11

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-12

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1A

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1B

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-95

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-11

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-12

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-1A

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-1B

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-95

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-11

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-12

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-1A

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-1B

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-95

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-11

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-12

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-1A

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-1B

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-95
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کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-11

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-12

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-1A

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-1B

کمربند ایمنی  سمت چپ  کشنده  کننده پیش  فعال  B1285-95

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-11

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-12

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-1A

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-1B

کمربند ایمنی  سمت راست  کشنده  کننده پیش  فعال  B1286-95

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-15

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-16

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-55

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت چپ B0091-96

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-15

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-16

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-55

باال بودن مقاومت سنسور ضربه ایربگ جانبی سمت راست B0096-96

کیسه هوای جانبی  پرده ای B1212-00

کوپل شدن جرقه زن خطای عدم  B1215-00

کیسه هوای جلویی مشکل در  B1216-00

ICMکیسه هوا چراغ هشدار  B1240-00

خطای ECU داخلی  B1251-00

ثبت خطاها متوقف شده B127F-47

سوئیچ سگک سرنشین  B1233-12

SBR سرنشین  B1234-12

مدار تغذیه B1250-16

مدار تغذیه B1250-17

ارتباط با EMS قطع شده است U0100-87

ارتباط با BSM قطع شده است U0129-87

ارتباط با BCM قطع شده است U0140-87
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DTC تعریف DTC

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-11

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-12

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-1A

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-1B

کیسه هوای جلوی راننده  کننده  فعال  B0001-95

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-11

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-12

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-1A

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-1B

کیسه هوای جلوی سرنشین  کننده  فعال  B0010-95

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-11

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-12

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1A

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1B

کیسه هوای سمت چپ  کننده  فعال  B0020-95

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-11

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-12

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-1A

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-1B

کیسه هوای پرده ای چپ   کننده  فعال  B0021-95

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-11

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-12

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-1A

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-1B

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  B0028-95

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-11

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-12

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-1A

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-1B

کیسه هوای پرده ای راست   کننده  فعال  B0029-95
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Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–17

31
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اتصالی با بدنه کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 11 DTC

اتصال با برق + کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 12 DTC

کمتر از حد  است.  مقاومت مدار  کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 1A DTC

مقاومت مدار بیشتر از حد است. کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 1B DTC

مونتاژ نادرست قطعات  کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 95 DTC
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Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–17
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اتصالی با بدنه کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 11 DTC

اتصال با برق + کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 12 DTC

کمتر از حد  است.  مقاومت مدار  کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 1A DTC

مقاومت مدار بیشتر از حد است. کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 1B DTC

مونتاژ نادرست قطعات  کیسه هوای جلوی راننده کننده  فعال  B 0001 - 95 DTC
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–19

31

Disconnect the spiral cable wire harness connector.
Disconnect the instrument panel wire harness connector I-030.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the driver airbag connector A.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver airbag connector A and body ground to check for a 
short circuit to power supply according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver airbag connector A and body ground to check for a 
short circuit to ground according to table below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel/spiral 

cable wire harness and connector

NG

3 Check driver airbag control circuit

OK

RM1A310210

12

A

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310211

12

A

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always Continuity

A (1) - Body 
ground Always No continuity

A (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید. کنترل  کیسه هوای راننده را  مدارات  3

کنید.	  کابل حلزونی را قطع  کانکتور دسته سیم 
کنید.	  کیلومتر را قطع  کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه 
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  کابل پاره  که پوشش  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتورمربوطه در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  • سوئیچ را قفل 

کنید کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 مجموعه واحد   •

کنید کیسه هوای راننده را قطع   Aکانکتور  •

کنید کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •

کنید. • سوئیچ را باز 

کیســه هــوا A و بدنــه  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی  بــرق+ بــا توجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

کنید. کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر  • سوئیچ را قفل کرده ، 

کیســه هــوا A و اتصــال  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــرق+ بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A)1( -بدنه  باز زیر 1 ولت

A)2( -بدنه  باز زیر 1 ولت 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم متصل

A)1( - بدنه  دائم قطع

A)2( - بدنه  دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم کابل حلزونی یا صفحه کیلومتر را تعمیر و یا تعویض کنید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار  DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای راننده 
کابل حلزونی 

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا به بدنه  اتصالی مدار 

کیسه هوای  کننده  فعال 
جلوی راننده

B 0001 - 11

کوتاه هوا با برق +  اتصالی مدار  B 0001 - 12

مقاومت مدار کیسه هوا زیر 1.435 اهم است. B 0001 - 1A

کیسه هوای وصل نیست یا مقاومت  مدار 
آن بیشتر از 5.832 اهم است

B 0001 - 1B

مدار کیسه هوای راننده پیکربندی نشده است B 0001 - 95

نکته: 
گرام آن جهت اطالعات اجزاء و مدارات خاص مراجعه نمایید. در زمان تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع نمایید و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  ج  الف . سوئیچ را خار
کنید.  کیسه هوای جدید را روی خودرو تعویض  کرده و مقاومت 2 اهمی و یا یک  کیسه هوا را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
ج نمایید. و . سوئیچ را خار

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کردن اینکه آیا DTC ای هنوز باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کابل منفی را قطع نموده و مدت 90 ثانیه صبر  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 مجموعه واحد 

کار  باعث صدمات جدی می گردد. 	  هیچ گاه کیسه هوای راننده را مستقیما  اندازه گیری نکنید. به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا  این 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای راننده  را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–19

31

Disconnect the spiral cable wire harness connector.
Disconnect the instrument panel wire harness connector I-030.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the driver airbag connector A.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver airbag connector A and body ground to check for a 
short circuit to power supply according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver airbag connector A and body ground to check for a 
short circuit to ground according to table below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel/spiral 

cable wire harness and connector

NG

3 Check driver airbag control circuit

OK

RM1A310210

12

A

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310211

12

A

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always Continuity

A (1) - Body 
ground Always No continuity

A (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید. کنترل  کیسه هوای راننده را  مدارات  3

کنید.	  کابل حلزونی را قطع  کانکتور دسته سیم 
کنید.	  کیلومتر را قطع  کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه 
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  کابل پاره  که پوشش  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتورمربوطه در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  • سوئیچ را قفل 

کنید کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 مجموعه واحد   •

کنید کیسه هوای راننده را قطع   Aکانکتور  •

کنید کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •

کنید. • سوئیچ را باز 

کیســه هــوا A و بدنــه  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی  بــرق+ بــا توجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

کنید. کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر  • سوئیچ را قفل کرده ، 

کیســه هــوا A و اتصــال  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــرق+ بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A)1( -بدنه  باز زیر 1 ولت

A)2( -بدنه  باز زیر 1 ولت 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم متصل

A)1( - بدنه  دائم قطع

A)2( - بدنه  دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم کابل حلزونی یا صفحه کیلومتر را تعمیر و یا تعویض کنید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار  DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای راننده 
کابل حلزونی 

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا به بدنه  اتصالی مدار 

کیسه هوای  کننده  فعال 
جلوی راننده

B 0001 - 11

کوتاه هوا با برق +  اتصالی مدار  B 0001 - 12

مقاومت مدار کیسه هوا زیر 1.435 اهم است. B 0001 - 1A

کیسه هوای وصل نیست یا مقاومت  مدار 
آن بیشتر از 5.832 اهم است

B 0001 - 1B

مدار کیسه هوای راننده پیکربندی نشده است B 0001 - 95

نکته: 
گرام آن جهت اطالعات اجزاء و مدارات خاص مراجعه نمایید. در زمان تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع نمایید و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  ج  الف . سوئیچ را خار
کنید.  کیسه هوای جدید را روی خودرو تعویض  کرده و مقاومت 2 اهمی و یا یک  کیسه هوا را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
ج نمایید. و . سوئیچ را خار

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کردن اینکه آیا DTC ای هنوز باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کابل منفی را قطع نموده و مدت 90 ثانیه صبر  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 مجموعه واحد 

کار  باعث صدمات جدی می گردد. 	  هیچ گاه کیسه هوای راننده را مستقیما  اندازه گیری نکنید. به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا  این 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای راننده  را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–21

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of instrument panel wire harness connector 
I-030 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-030 and I-012 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310240

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-030 
(9) Always Continuity

I-030 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-030 (9) - Body 
ground Always No continuity

-+

8 1234567

16 9101112131415

I-030

RM1A310250

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-030 
(9) Always No continuity

-+

RM1A310260

8 1234567

16 9101112131415

I-030

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-012 
(B19) Always Continuity

I-030 (9) - I-012 
(B20) Always Continuity

Replace instrument panel wire harness 

and connector

NG

Replace spiral cable

OK

• سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری  را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.
کانکتــور I – 030 دســته ســیم  ــاژ بیــن  گیــری ولت ــدازه  ــرای ان ــال ب ــر دیجیت • از یــک مولتــی مت
صفحــه کیلومتــر  و بدنــه  بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی برق+بنــا بر جــدول زیر اســتفاده نماید. 

شرایط  استاندارد

 SRS کنترل کانکتور I – 012 مجموعه واحد  کیسه هوا را در  • خار ضامن فعال سازی 
خالص نمایید.

کانکتور I – 030 دسته سیم  • از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
کیلومتر بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  صفحه 

شرایط  استاندارد

کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه  •از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
کیلومتر وI – 012  بنا بر جدول زیر استفاده نماید. 

شرایط  استاندارد

کابل حلزونی را تعویض نمایید

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (9) – I – 030 (1) دائم متصل

I – 030 (1)– دائم بدنه قطع

I – 030 (9)  – دائم بدنه قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (9) – I – 030 (1) دائم متصل

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (1) – I – 012 (B19) دائم وصل
I – 030 (9) – I – 012 (B20) دائم وصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعویض نمایید ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

OK
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–20

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver airbag connector A according to table 
below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-030.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

-+
12

A

RM1A310220

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always No continuity

Replace SRS control module assemblyOK

4
Check airbag wire harness and connector (SRS control module assembly - instrument panel 

wire harness connector)

NG

RM1A310230

-+
V

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-030 (9) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–20

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver airbag connector A according to table 
below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-030.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

-+
12

A

RM1A310220

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always No continuity

Replace SRS control module assemblyOK

4
Check airbag wire harness and connector (SRS control module assembly - instrument panel 

wire harness connector)

NG

RM1A310230

-+
V

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-030 (9) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

• خار ضامن فعال سازی کیسه هوا  را در کانکتور I – 012 مجموعه واحد کنترل SRS آزاد 
کنید.

کیسه   A کانکتور گیری ولتاژ بین ترمینال های  • از یک مولتی متر دیجیتال برای اندازه 
هوای راننده باتوجه به جدول زیر استفاده نماید.

شرایط استاندارد

• سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی  باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.
• کانکتور  I – 012 مجموعه واحد کنترل SRS را قطع کنید.
• کانکتور I – 030  دسته سیم صفحه کیلومتر  را قطع کنید.

• کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.
• سوئیچ را باز کنید.

کانکتــور I – 030 دســته ســیم  گیــری ولتــاژ بیــن  ــرای انــدازه  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
صفحــه کیلومتــر  و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده 

نمایــد. 
ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم قطع

کنید کنترل  کیلومتر( را  کانکتور دسته سیم صفحه   - SRS کنترل کیسه هوا ) مجموعه واحد  کانکتور و دسته سیم  4

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

I – 030 )1( - بدنه  باز زیر 1 ولت

I – 030 )9( - بدنه  باز زیر 1 ولت 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

مجموعه واحد کنترل SRS را تعویض نمایید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–21

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of instrument panel wire harness connector 
I-030 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-030 and I-012 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310240

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-030 
(9) Always Continuity

I-030 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-030 (9) - Body 
ground Always No continuity

-+

8 1234567

16 9101112131415

I-030

RM1A310250

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-030 
(9) Always No continuity

-+

RM1A310260

8 1234567

16 9101112131415

I-030

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - I-012 
(B19) Always Continuity

I-030 (9) - I-012 
(B20) Always Continuity

Replace instrument panel wire harness 

and connector

NG

Replace spiral cable

OK

• سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری  را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.
کانکتــور I – 030 دســته ســیم  ــاژ بیــن  گیــری ولت ــدازه  ــرای ان ــال ب ــر دیجیت • از یــک مولتــی مت
صفحــه کیلومتــر  و بدنــه  بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی برق+بنــا بر جــدول زیر اســتفاده نماید. 

شرایط  استاندارد

 SRS کنترل کانکتور I – 012 مجموعه واحد  کیسه هوا را در  • خار ضامن فعال سازی 
خالص نمایید.

کانکتور I – 030 دسته سیم  • از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
کیلومتر بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  صفحه 

شرایط  استاندارد

کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه  •از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
کیلومتر وI – 012  بنا بر جدول زیر استفاده نماید. 

شرایط  استاندارد

کابل حلزونی را تعویض نمایید

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (9) – I – 030 (1) دائم متصل

I – 030 (1)– دائم بدنه قطع

I – 030 (9)  – دائم بدنه قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (9) – I – 030 (1) دائم متصل

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
I – 030 (1) – I – 012 (B19) دائم وصل
I – 030 (9) – I – 012 (B20) دائم وصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعویض نمایید ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

OK
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–20

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver airbag connector A according to table 
below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-030.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

-+
12

A

RM1A310220

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always No continuity

Replace SRS control module assemblyOK

4
Check airbag wire harness and connector (SRS control module assembly - instrument panel 

wire harness connector)

NG

RM1A310230

-+
V

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-030 (9) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–20

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver airbag connector A according to table 
below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-030.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-030 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

-+
12

A

RM1A310220

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A (1) - A (2) Always No continuity

Replace SRS control module assemblyOK

4
Check airbag wire harness and connector (SRS control module assembly - instrument panel 

wire harness connector)

NG

RM1A310230

-+
V

8 1234567

16 9101112131415

I-030

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-030 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-030 (9) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

• خار ضامن فعال سازی کیسه هوا  را در کانکتور I – 012 مجموعه واحد کنترل SRS آزاد 
کنید.

کیسه   A کانکتور گیری ولتاژ بین ترمینال های  • از یک مولتی متر دیجیتال برای اندازه 
هوای راننده باتوجه به جدول زیر استفاده نماید.

شرایط استاندارد

• سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی  باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.
• کانکتور  I – 012 مجموعه واحد کنترل SRS را قطع کنید.
• کانکتور I – 030  دسته سیم صفحه کیلومتر  را قطع کنید.

• کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.
• سوئیچ را باز کنید.

کانکتــور I – 030 دســته ســیم  گیــری ولتــاژ بیــن  ــرای انــدازه  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
صفحــه کیلومتــر  و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده 

نمایــد. 
ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم قطع

کنید کنترل  کیلومتر( را  کانکتور دسته سیم صفحه   - SRS کنترل کیسه هوا ) مجموعه واحد  کانکتور و دسته سیم  4

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

I – 030 )1( - بدنه  باز زیر 1 ولت

I – 030 )9( - بدنه  باز زیر 1 ولت 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

مجموعه واحد کنترل SRS را تعویض نمایید. ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–23

31

EM1A310040

G
W

W
B

SRS 
CONTROL 
MODULE (B)

B13 B14

1 2

FRONT 
PASSENGER 
AIRBAG

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

1 2

B
I-012

Y
I-022

I-012

I-022
کیسه هوای سرنشین جلو

SRS کنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  اتصالی برق+ B0010-11 کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  اتصالی بدنه B0010-12 کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز B0010-1A کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مقاومت مدار باالی محدودمجاز B0010-1B کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مونتاژ غیر صحیح قطعات B0010-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–23

31

EM1A310040

G
W

W
B

SRS 
CONTROL 
MODULE (B)

B13 B14

1 2

FRONT 
PASSENGER 
AIRBAG

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

1 2

B
I-012

Y
I-022

I-012

I-022
کیسه هوای سرنشین جلو

SRS کنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  اتصالی برق+ B0010-11 کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  اتصالی بدنه B0010-12 کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز B0010-1A کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مقاومت مدار باالی محدودمجاز B0010-1B کد خطا

کیسه هوا سرنشین جلو کننده  فعال  مونتاژ غیر صحیح قطعات B0010-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–25

31

Disconnect front passenger airbag connector I-022 and SRS control module assembly connector I-012.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the front passenger airbag connector I-022.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger airbag connector I-022 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger airbag connector I-022 and body ground 
to check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

3 Check front passenger airbag control circuit

OK

RM1A310270

-+
V

1 2

I-022

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-022 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310280

1 2

I-022

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always Continuity

I-022 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-022 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–25

31

Disconnect front passenger airbag connector I-022 and SRS control module assembly connector I-012.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the front passenger airbag connector I-022.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger airbag connector I-022 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger airbag connector I-022 and body ground 
to check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

3 Check front passenger airbag control circuit

OK

RM1A310270

-+
V

1 2

I-022

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-022 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310280

1 2

I-022

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always Continuity

I-022 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-022 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کیسه هوای سرنشین جلو را  مدار  3

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد 
کنید.	  کابل حلزونی را قطع  کانکتور دسته سیم 
کنید.	  کیلومتر را قطع  کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه 
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  کابل پاره  که پوشش  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتورمربوطه در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید. کرده به و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  •  سوئیچ را قفل و 
کنید کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد   •
کنید. کیسه هوای سرنشین جلو را قطع   Aکانکتور  •

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •
کنید. • سوئیچ را باز 

کانکتــور کیســه هــوای A و بدنــه  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
بــه منظــور بررســی  وجــود اتصالــی بــا بــرق+  بــا توجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

کنید. کرده به مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  • سوئیچ را قفل و 
کیســه هــای A و  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
اتصــال بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق +  بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A)1( -بدنه  باز زیر 1 ولت

A)2( -بدنه  باز زیر 1 ولت 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم متصل

A)1(-  بدنه  دائم قطع

A)2( - بدنه  دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیلومتر را تعمیر و یا تعویض  کابل حلزونی/ صفحه  کانکتور و دسته سیم  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار  DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای سرنشین 
جلو 

کابل حلزونی
کانکتور  دسته سیم و 
کنترل  مجموعه واحد 

 SRS

روشن

اتصالی برق بدنه

کیسه  کننده  فعال 
هوای سرنشین جلو

B0010-11

اتصالی برق+ B0010-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم

B0010-1A

کیسه هوای وصل  مدار 
نیست یا مقاومت بیشتر از 

5.832 اهم است

B0010-1B

کنترل بونیت  توسط 
شناسایی نمی شود.

B0010-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات اجزاء و آن مدار خاص مراجعه نمایید در زمان تست و عیب یابی مدارات، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کنید.  کیسه هوای جدید را روی خودرو تعویض  کرده و مقاومت 2 اهمی و یا یک  کیسه هوا را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوا را توسط مولتی متر مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث  فعال شدن کیسه هوا و  ایجاد صدمات 	 

جدی گردد. 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای راننده  را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–25

31

Disconnect front passenger airbag connector I-022 and SRS control module assembly connector I-012.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the front passenger airbag connector I-022.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger airbag connector I-022 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger airbag connector I-022 and body ground 
to check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

3 Check front passenger airbag control circuit

OK

RM1A310270

-+
V

1 2

I-022

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-022 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310280

1 2

I-022

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always Continuity

I-022 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-022 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–25

31

Disconnect front passenger airbag connector I-022 and SRS control module assembly connector I-012.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the front passenger airbag connector I-022.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger airbag connector I-022 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger airbag connector I-022 and body ground 
to check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

3 Check front passenger airbag control circuit

OK

RM1A310270

-+
V

1 2

I-022

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

I-022 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310280

1 2

I-022

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always Continuity

I-022 (1) - Body 
ground Always No continuity

I-022 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کیسه هوای سرنشین جلو را  مدار  3

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد 
کنید.	  کابل حلزونی را قطع  کانکتور دسته سیم 
کنید.	  کیلومتر را قطع  کانکتور I – 030 دسته سیم صفحه 
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  کابل پاره  که پوشش  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتورمربوطه در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید. کرده به و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  •  سوئیچ را قفل و 
کنید کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد   •
کنید. کیسه هوای سرنشین جلو را قطع   Aکانکتور  •

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •
کنید. • سوئیچ را باز 

کانکتــور کیســه هــوای A و بدنــه  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
بــه منظــور بررســی  وجــود اتصالــی بــا بــرق+  بــا توجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

کنید. کرده به مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  • سوئیچ را قفل و 
کیســه هــای A و  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
اتصــال بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق +  بــا توجــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A)1( -بدنه  باز زیر 1 ولت

A)2( -بدنه  باز زیر 1 ولت 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

)2(A - )1(A دائم متصل

A)1(-  بدنه  دائم قطع

A)2( - بدنه  دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیلومتر را تعمیر و یا تعویض  کابل حلزونی/ صفحه  کانکتور و دسته سیم  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار  DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای سرنشین 
جلو 

کابل حلزونی
کانکتور  دسته سیم و 
کنترل  مجموعه واحد 

 SRS

روشن

اتصالی برق بدنه

کیسه  کننده  فعال 
هوای سرنشین جلو

B0010-11

اتصالی برق+ B0010-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم

B0010-1A

کیسه هوای وصل  مدار 
نیست یا مقاومت بیشتر از 

5.832 اهم است

B0010-1B

کنترل بونیت  توسط 
شناسایی نمی شود.

B0010-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات اجزاء و آن مدار خاص مراجعه نمایید در زمان تست و عیب یابی مدارات، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کنید.  کیسه هوای جدید را روی خودرو تعویض  کرده و مقاومت 2 اهمی و یا یک  کیسه هوا را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوا را توسط مولتی متر مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث  فعال شدن کیسه هوا و  ایجاد صدمات 	 

جدی گردد. 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای راننده  را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-11 کد خطا

اتصالی برق + کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر  محدوده مجاز کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-95 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–26

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger airbag connector I-022 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-022 and I-012 according to 
table below.
Standard Condition

-+
1 2

I-022

RM1A310290

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always No continuity

-+

RM1A310300

1 2

I-022

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-012 (B13) Always Continuity

I-022 (2) - 
I-012 (B14) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace instrument panel wire harness and connector

NG

کنید کنترل SRS آزاد  کانکتور I – 012 مجموعه واحد  • خار ضامن فعال سازی را در 
کانکتور A کیســه  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

هــوای سرنشــین جلــو باتوجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نماید.
ولتاژ استاندارد

هــای ترمینــال  کانکتــور  بیــن  اتصــال  بررســی  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک  از   • 
کنید.  I – 022   وI – 012  بنا بر جدول زیر استفاده 

شرایط استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
(I – 022 (2) – I – 022 (1 دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

I – 012  – I – 022 (1) باز متصل

I – 012 – I – 022 (2) باز متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد 

کیلوکتر را تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم صفحه 

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ایراد دارد
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30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-11 کد خطا

اتصالی برق + کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر  محدوده مجاز کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  کیسه هوا سمت چپ  کننده  فعال  B0020-95 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–26

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector I-012.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger airbag connector I-022 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-022 and I-012 according to 
table below.
Standard Condition

-+
1 2

I-022

RM1A310290

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-022 (2) Always No continuity

-+

RM1A310300

1 2

I-022

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-022 (1) - 
I-012 (B13) Always Continuity

I-022 (2) - 
I-012 (B14) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace instrument panel wire harness and connector

NG

کنید کنترل SRS آزاد  کانکتور I – 012 مجموعه واحد  • خار ضامن فعال سازی را در 
کانکتور A کیســه  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

هــوای سرنشــین جلــو باتوجــه بــه جــدول زیــر اســتفاده نماید.
ولتاژ استاندارد

هــای ترمینــال  کانکتــور  بیــن  اتصــال  بررســی  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک  از   • 
کنید.  I – 022   وI – 012  بنا بر جدول زیر استفاده 

شرایط استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
(I – 022 (2) – I – 022 (1 دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

I – 012  – I – 022 (1) باز متصل

I – 012 – I – 022 (2) باز متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد 

کیلوکتر را تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم صفحه 

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ایراد دارد
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار 
DTC

DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای جانبی راننده 
کانکتور دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوا اتصال به  مدار 
بدنه  شده است

کیسه هوای  کننده  فعال 
سمت چپ

B0020-11

کوتاه  کیسه هوا اتصال  مدار 
به برق + شده است. 

B0020-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B0020-1A

کیسه هوای قطع  یا  مدار 
مقاومت بیشتر از 5.832 

اهم است.

B0020-1B

کیسه هوای راننده  مدار 
پیکربندی نشده  است.

B0020-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات احزاء و مدارویژه مراجعه نمایید. هنگام تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده ،  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 002 متصل نمایید. کیسه هوای جدید را به  کرده و  کیسه هوای راننده را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

هیچ گاه کیسه هوای راننده را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا گردد. 	 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای سمت راننده را تعویض  ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–28

31

EM1A310050

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

L B
r

1 2

A7A8

DRIVER 
SIDE AIRBAG

1 2A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001 B

A-002

A-001

A-002

کیسه هوای جانبی راننده

SRS کنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار 
DTC

DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای جانبی راننده 
کانکتور دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوا اتصال به  مدار 
بدنه  شده است

کیسه هوای  کننده  فعال 
سمت چپ

B0020-11

کوتاه  کیسه هوا اتصال  مدار 
به برق + شده است. 

B0020-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B0020-1A

کیسه هوای قطع  یا  مدار 
مقاومت بیشتر از 5.832 

اهم است.

B0020-1B

کیسه هوای راننده  مدار 
پیکربندی نشده  است.

B0020-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات احزاء و مدارویژه مراجعه نمایید. هنگام تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده ،  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 002 متصل نمایید. کیسه هوای جدید را به  کرده و  کیسه هوای راننده را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

کنید کنترل  کیسه هوای راننده را  1

هیچ گاه کیسه هوای راننده را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا گردد. 	 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای سمت راننده را تعویض  ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1234

30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–28

31

EM1A310050

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

L B
r

1 2

A7A8

DRIVER 
SIDE AIRBAG

1 2A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001 B

A-002

A-001

A-002

کیسه هوای جانبی راننده

SRS کنترل واحد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1237

30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–31

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver side airbag connector A-002 and body ground to 
check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver side airbag connector A-002 according 
to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-002 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310320

1 2

A-002
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-002 
(2) Always Continuity

A-002 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-002 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-002

RM1A310330

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-002 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310340

1 2

A-002

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-001 
(A8) Always Continuity

A-002 (2) - A-001 
(A7) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنید.	  کابل منفی باطری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

راننــده A – 002 و بدنــه بــرای بررســی وجــود اتصالــی بــا بدنــه بنــا بــر جــدول زیــر 
اســتفاده نمایــد.

ولتاژ استاندارد

کنتــرل SRS خــالص 	  کانکتــور A – 001 واحــد  خــار ضامــن فعــال ســازی را در 
ــد. نمایی

کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
کیسه هوای راننده بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  A – 002 

ولتاژ استاندارد

از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینال هــای کانکتورهای 	 
A – 001  و A – 002  بنــا بــر جــدول زیــر مــی باشــد : 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1) دائم متصل

A – 002 (1) – دائم بدنه زمینی قطع

A – 002 (2)  – دائم بدنه زمینی قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1) دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1)  (AB) دایم متصل
A – 002 (2) – A – 002 (1) (A7) دایم متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  ایراد دارد

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–30

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect driver side airbag connector A-002 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the driver side airbag connector A-002.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver side airbag connector A-002 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

2 Check wire harness and connector

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check driver side airbag control circuit

OK

RM1A310310

-+
V

1 2

A-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-002 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه های سمت راننده A – 002 و  کانکتور  
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های ترمینال   کنید  کنترل 

کنید کنترل  کیسه هوای سمت راننده را  کنترل  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کیسه هوای راننده را قطع   A – 002 کانکتور
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

ســمت راننــده  A – 002 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ بنــا بــر 
جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 002 (1) – باز بدنه زیر 1 ولت

A – 002 (2) – باز بدنه زیر 1 ولت 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور را تعمیر و یا تعویض نمایید. کیسه هوا و  کانکتور و دسته سیم  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–31

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver side airbag connector A-002 and body ground to 
check for a short circuit to ground according to table 
below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver side airbag connector A-002 according 
to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-002 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310320

1 2

A-002
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-002 
(2) Always Continuity

A-002 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-002 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-002

RM1A310330

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-002 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310340

1 2

A-002

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - A-001 
(A8) Always Continuity

A-002 (2) - A-001 
(A7) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنید.	  کابل منفی باطری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

راننــده A – 002 و بدنــه بــرای بررســی وجــود اتصالــی بــا بدنــه بنــا بــر جــدول زیــر 
اســتفاده نمایــد.

ولتاژ استاندارد

کنتــرل SRS خــالص 	  کانکتــور A – 001 واحــد  خــار ضامــن فعــال ســازی را در 
ــد. نمایی

کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
کیسه هوای راننده بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  A – 002 

ولتاژ استاندارد

از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینال هــای کانکتورهای 	 
A – 001  و A – 002  بنــا بــر جــدول زیــر مــی باشــد : 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1) دائم متصل

A – 002 (1) – دائم بدنه زمینی قطع

A – 002 (2)  – دائم بدنه زمینی قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1) دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 002 (2) – A – 002 (1)  (AB) دایم متصل
A – 002 (2) – A – 002 (1) (A7) دایم متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  ایراد دارد

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–30

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect driver side airbag connector A-002 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative       
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the driver side airbag connector A-002.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver side airbag connector A-002 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

2 Check wire harness and connector

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check driver side airbag control circuit

OK

RM1A310310

-+
V

1 2

A-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-002 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-002 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید: گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر استفاده  از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه های سمت راننده A – 002 و  کانکتور  
گی و یا شکستگی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشند یا خیر. 	  که آیا پین های ترمینال   کنید  کنترل 

کنید کنترل  کیسه هوای سمت راننده را  کنترل  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کیسه هوای راننده را قطع   A – 002 کانکتور
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

ســمت راننــده  A – 002 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ بنــا بــر 
جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 002 (1) – باز بدنه زیر 1 ولت

A – 002 (2) – باز بدنه زیر 1 ولت 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کانکتور را تعمیر و یا تعویض نمایید. کیسه هوا و  کانکتور و دسته سیم  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–33

31

EM1A310060

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

DRIVER CURTAIN 
SHIELD AIRBAG

B R

2 1

A9A10

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1
2

B
A-001 B

A-010

A-001

A-010

SRSکنترل واحد 

کیسه هوای پرده ای راننده
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30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-11 کد خطا

اتصالی با برق+ کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده  مجاز کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-11 کد خطا

اتصالی با برق+ کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده  مجاز کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  کیسه هوای پرده ای چپ  کننده   فعال  B0021-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–35

31

Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect left curtain shield airbag connector A-010 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left curtain shield airbag connector A-010.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

curtain shield airbag connector A-010 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left curtain shield airbag connector A-010 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check left curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310350

-+
V

1
2

A-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-010 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310360

1
2

A-010
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always Continuity

A-010 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-010 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–35

31

Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect left curtain shield airbag connector A-010 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left curtain shield airbag connector A-010.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

curtain shield airbag connector A-010 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left curtain shield airbag connector A-010 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check left curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310350

-+
V

1
2

A-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-010 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310360

1
2

A-010
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always Continuity

A-010 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-010 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید. کنترل  کیسه هوای  پرده ای چپ را  مدار  3

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور  کیســه هــوای  پــرده ای چــپ A – 010 و کانکتــور A – 001  واحــد کنتــرل 	 

کنید. SRS را قطــع 
گــی و یــا شکســتگی 	  گــی، ســوراخ شــدگی، فرورفتــه  کــه دســته ســیم پــاره  کنیــد  کنتــرل 

جزیــی نداشــته باشــد.
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده شده بگردید.	 
کنترل کنید که آیا پین های کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتور  A – 001  واحد کنترل SRS را قطع کنید.	 
کانکتور A – 010 کیسه هوای  پرده ای چپ را قطع کنید.	 
کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.	 
سوئیچ را باز کنید.	 
از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه گیــری ولتــاژ بیــن کانکتــور A – 010 کیســه 	 

هــوای  پــرده ای چــپ  و بدنــه بــه منظــور بررســی وجود اتصالی با بــرق+ مطابق جدول 
زیــر اســتفاده نماید. 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مالتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 010 (1) 
 اتصال بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز  A – 010 (2) 
اتصال بدنه

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کیســه هــوای  	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
کوتــاه بــه  کــردن وجــود مــدار  کنتــرل  پــرده ای چــپ A – 010 و بدنــه بدنــه منظــور 

بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مالتی متر

متصل دائم A – 010 (2) – A – 010 (1)

قطع دائم A – 010 (1) – اتصال بدنه 

قطع دائم A – 010 (2)  – اتصال بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم  NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

رویه عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای  پرده ای چپ 
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل واحد 
روشن

کیسه هوا به بدنه  اتصالی 

کیسه هوای  کننده  فعال 
پرده ای چپ

B0021-11

کیسه هوا به  کوتاه  اتصال 
برق + 

B0021-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B0021-1A

کیسه هوای فعال  مدار 
نشده و یا مقاومت بیشتر از 

5.832 اهم است.

B0021-1B

کیسه هوای راننده  مدار 
پیکربندی نشده  است.

B0021-95

نکته
گرام مربوط مدار جهت اطالعات قطعات و غیره... مراجعه نمایید. در زمان اجرای عیب یابی و تست مدارات، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای  پرده ای چپ را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 010 متصل نمایید. کیسه هوای  پرده ای تعویض  را به  کرده و  کیسه هوای  پرده ای چپ را را  جدا  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوای  پرده ای سمت چپ را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن 	 

کیسه هوا گردد. 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای پرده ای سمت چپ را تعویض  NO
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–35

31

Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect left curtain shield airbag connector A-010 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left curtain shield airbag connector A-010.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

curtain shield airbag connector A-010 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left curtain shield airbag connector A-010 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check left curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310350

-+
V

1
2

A-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-010 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310360

1
2

A-010
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always Continuity

A-010 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-010 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–35

31

Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect left curtain shield airbag connector A-010 and SRS control module assembly connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left curtain shield airbag connector A-010.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

curtain shield airbag connector A-010 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left curtain shield airbag connector A-010 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check left curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310350

-+
V

1
2

A-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-010 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310360

1
2

A-010
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always Continuity

A-010 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-010 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید. کنترل  کیسه هوای  پرده ای چپ را  مدار  3

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور  کیســه هــوای  پــرده ای چــپ A – 010 و کانکتــور A – 001  واحــد کنتــرل 	 

کنید. SRS را قطــع 
گــی و یــا شکســتگی 	  گــی، ســوراخ شــدگی، فرورفتــه  کــه دســته ســیم پــاره  کنیــد  کنتــرل 

جزیــی نداشــته باشــد.
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده شده بگردید.	 
کنترل کنید که آیا پین های کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتور  A – 001  واحد کنترل SRS را قطع کنید.	 
کانکتور A – 010 کیسه هوای  پرده ای چپ را قطع کنید.	 
کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.	 
سوئیچ را باز کنید.	 
از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه گیــری ولتــاژ بیــن کانکتــور A – 010 کیســه 	 

هــوای  پــرده ای چــپ  و بدنــه بــه منظــور بررســی وجود اتصالی با بــرق+ مطابق جدول 
زیــر اســتفاده نماید. 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مالتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 010 (1) 
 اتصال بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز  A – 010 (2) 
اتصال بدنه

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کیســه هــوای  	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 
کوتــاه بــه  کــردن وجــود مــدار  کنتــرل  پــرده ای چــپ A – 010 و بدنــه بدنــه منظــور 

بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مالتی متر

متصل دائم A – 010 (2) – A – 010 (1)

قطع دائم A – 010 (1) – اتصال بدنه 

قطع دائم A – 010 (2)  – اتصال بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم  NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

رویه عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای  پرده ای چپ 
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل واحد 
روشن

کیسه هوا به بدنه  اتصالی 

کیسه هوای  کننده  فعال 
پرده ای چپ

B0021-11

کیسه هوا به  کوتاه  اتصال 
برق + 

B0021-12

کیسه هوا زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B0021-1A

کیسه هوای فعال  مدار 
نشده و یا مقاومت بیشتر از 

5.832 اهم است.

B0021-1B

کیسه هوای راننده  مدار 
پیکربندی نشده  است.

B0021-95

نکته
گرام مربوط مدار جهت اطالعات قطعات و غیره... مراجعه نمایید. در زمان اجرای عیب یابی و تست مدارات، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای  پرده ای چپ را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 010 متصل نمایید. کیسه هوای  پرده ای تعویض  را به  کرده و  کیسه هوای  پرده ای چپ را را  جدا  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل اینکه آیا هنوز   ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوای  پرده ای سمت چپ را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن 	 

کیسه هوا گردد. 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کیسه هوای پرده ای سمت چپ را تعویض  NO
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  اتصال با برق بدنه B0028-11 کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  اتصالی با برق+ B0028-12 کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. B0028-1A کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. B0028-1B کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مونتاژ غیر صحیح  B0028-95 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن فعال سازی 
کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کیسه هوای  پرده ای چپ مطابق جدول زیر استفاده نماید.  A – 010 

کانکتورهــای	  ــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای  ــر دیجیتــال ب از یــک مولتــی مت
کنیــد :  A – 001  و A – 010  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم قطع A – 010 (2) – A – 010 (1)

اتصال مالتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 001  – A – 010 (1) 

(A9)
دائم متصل

A – 001  – A – 002 (1)
(A10)

دائم متصل

کیسه هوا را تعویض نمایید کانکتور  کیلومتر و  دسته سیم صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  اتصال با برق بدنه B0028-11 کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  اتصالی با برق+ B0028-12 کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. B0028-1A کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. B0028-1B کد خطا
کیسه هوای سمت راست  کننده  فعال  مونتاژ غیر صحیح  B0028-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن فعال سازی 
کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کیسه هوای  پرده ای چپ مطابق جدول زیر استفاده نماید.  A – 010 

کانکتورهــای	  ــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای  ــر دیجیتــال ب از یــک مولتــی مت
کنیــد :  A – 001  و A – 010  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم قطع A – 010 (2) – A – 010 (1)

اتصال مالتی متر شرایط  شرایط استاندارد
A – 001  – A – 010 (1) 

(A9)
دائم متصل

A – 001  – A – 002 (1)
(A10)

دائم متصل

کیسه هوا را تعویض نمایید کانکتور  کیلومتر و  دسته سیم صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

منطق عیب یابی خودکار 

رویه عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای سمت سرنشین 
جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا به برق بدنه  اتصالی 

کیسه هوای  کننده  فعال 
پرده ای راست

B0028-11

کیسه هوا به برق+  اتصالی  B0028-12

مقاومت مدار کیسه هوا زیر 1.435 اهم است. B0028-1A

کیسه هوا قطع شده و یا مقاومت  مدار 
بیشتر از 5.832 اهم

B0028-1B

کانفیگ نشده  کیسه هوای راننده  مدار  B0028-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات و مدار خاص مراجعه نمایید.  در زمان عیب یابی مدار، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای سمت سرنشین جلویی را  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 003 متصل نمایید کیسه هوای جایگزین را به  کرده و  کیسه هوای سرنشین جلو را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را  نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای بررسی اینکه آیا هنوز 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 

کیسه هوا و بروز  	  گیری نکنید. این امر می تواند باعث فعال شدن  کیسه هوای سمت سرنشین جلو را مستقیما اندازه  گاه مقاومت پایه های  هیچ 

گردد.  صدمات جدی 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای سرنشین جلویی را تعویض  NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–38

31

EM1A310070

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
r

L

2 1

A1A2

FRONT PASSENGER 
SIDE AIRBAG

1 2A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001 B

A-003

A-001

A-003

کیسه هوای سرنشین جلو

کنترل واحد 
SRS
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

منطق عیب یابی خودکار 

رویه عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه هوای سمت سرنشین 
جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا به برق بدنه  اتصالی 

کیسه هوای  کننده  فعال 
پرده ای راست

B0028-11

کیسه هوا به برق+  اتصالی  B0028-12

مقاومت مدار کیسه هوا زیر 1.435 اهم است. B0028-1A

کیسه هوا قطع شده و یا مقاومت  مدار 
بیشتر از 5.832 اهم

B0028-1B

کانفیگ نشده  کیسه هوای راننده  مدار  B0028-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات و مدار خاص مراجعه نمایید.  در زمان عیب یابی مدار، همواره به دیا

کنید کنترل  کیسه هوای سمت سرنشین جلویی را  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 003 متصل نمایید کیسه هوای جایگزین را به  کرده و  کیسه هوای سرنشین جلو را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را  نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای بررسی اینکه آیا هنوز 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 

کیسه هوا و بروز  	  گیری نکنید. این امر می تواند باعث فعال شدن  کیسه هوای سمت سرنشین جلو را مستقیما اندازه  گاه مقاومت پایه های  هیچ 

گردد.  صدمات جدی 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای سرنشین جلویی را تعویض  NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–38

31

EM1A310070

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
r

L

2 1

A1A2

FRONT PASSENGER 
SIDE AIRBAG

1 2A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001 B

A-003

A-001

A-003

کیسه هوای سرنشین جلو

کنترل واحد 
SRS
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–41

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger side airbag connector A-003 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-003 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

1 2

A-003

RM1A310410

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310420

1 2

A-003

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-001 
(A1) Always Continuity

A-003 (2) - A-001 
(A2) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

خار ضامن را در کانکتور A – 001 مجموعه واحد کنترل SRS خالص نمایید.	 
کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

 A – 003 کیسه هوای سرنشین جلو مطابق جدول زیر استفاده نماید.

کانکتورهــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای 
ــر مــی باشــد :  ــق جــدول زی A – 001  و A – 003  مطاب

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 003 (2) – A – 003 (1) دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

 (A – 001  – A – 003 (1
(A1)

دائم متصل

(A – 001  – A – 003 (1
(A2)

دائم متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–40

31

Disconnect front passenger side airbag connector A-003 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger side airbag connector 
A-003.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger side airbag connector A-003 and body ground 
to check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger side airbag connector A-003 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger side airbag control circuit

OK

RM1A310390

-+
V

1 2

A-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-003 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310400

1 2

A-003
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always Continuity

A-003 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-003 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–40

31

Disconnect front passenger side airbag connector A-003 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger side airbag connector 
A-003.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger side airbag connector A-003 and body ground 
to check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger side airbag connector A-003 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger side airbag control circuit

OK

RM1A310390

-+
V

1 2

A-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-003 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310400

1 2

A-003
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always Continuity

A-003 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-003 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای سرنشین جلویی A – 003 و  کانکتور  
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  گی، سوراخ، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده و، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین  کنید  کنترل 

 سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 003  واحد 
کنید.	  کیسه هوای سرنشین جلو را قطع   A – 003 کانکتور
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

سرنشــین جلــو  A – 003 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ 
مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه گیــری ولتــاژ بیــن کانکتــور A – 003 کیســه 	 

هــوای سرنشــین جلــو و بدنــه بــرای بررســی اتصــال بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 
نماید. 

کنید کنترل  کیسه هوای سرنشین جلو را  مدار  3

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 003 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز  A – 003 (2) – بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 003 (2) – A – 003 (1) دائم متصل

A – 003 (1) – دائم بدنه قطع

A – 003 (2)  – دائم بدنه قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم  NG
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–41

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger side airbag connector A-003 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-003 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

1 2

A-003

RM1A310410

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310420

1 2

A-003

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-001 
(A1) Always Continuity

A-003 (2) - A-001 
(A2) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

خار ضامن را در کانکتور A – 001 مجموعه واحد کنترل SRS خالص نمایید.	 
کانکتــور	  گیــری ولتــاژ بیــن ترمینــال هــای   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

 A – 003 کیسه هوای سرنشین جلو مطابق جدول زیر استفاده نماید.

کانکتورهــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای 
ــر مــی باشــد :  ــق جــدول زی A – 001  و A – 003  مطاب

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 003 (2) – A – 003 (1) دائم قطع

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

 (A – 001  – A – 003 (1
(A1)

دائم متصل

(A – 001  – A – 003 (1
(A2)

دائم متصل

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–40

31

Disconnect front passenger side airbag connector A-003 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger side airbag connector 
A-003.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger side airbag connector A-003 and body ground 
to check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger side airbag connector A-003 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger side airbag control circuit

OK

RM1A310390

-+
V

1 2

A-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-003 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310400

1 2

A-003
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always Continuity

A-003 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-003 (2) - Body 
ground Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–40

31

Disconnect front passenger side airbag connector A-003 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger side airbag connector 
A-003.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger side airbag connector A-003 and body ground 
to check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger side airbag connector A-003 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger side airbag control circuit

OK

RM1A310390

-+
V

1 2

A-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-003 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

-+

RM1A310400

1 2

A-003
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-003 (1) - A-003 
(2) Always Continuity

A-003 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-003 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای سرنشین جلویی A – 003 و  کانکتور  
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  گی، سوراخ، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده و، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین  کنید  کنترل 

 سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 003  واحد 
کنید.	  کیسه هوای سرنشین جلو را قطع   A – 003 کانکتور
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

سرنشــین جلــو  A – 003 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــا بــرق+ 
مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه گیــری ولتــاژ بیــن کانکتــور A – 003 کیســه 	 

هــوای سرنشــین جلــو و بدنــه بــرای بررســی اتصــال بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 
نماید. 

کنید کنترل  کیسه هوای سرنشین جلو را  مدار  3

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 003 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز  A – 003 (2) – بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 003 (2) – A – 003 (1) دائم متصل

A – 003 (1) – دائم بدنه قطع

A – 003 (2)  – دائم بدنه قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم  NG
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–43

31

EM1A310080

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

R B

1 2

A11A12

FRONT PASSENGER 
CURTAIN SHIELD 
AIRBAG

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1
2

B
A-001 B

A-011

A-001

A-011

کیسه هوای پرده ای  سرنشین جلو

کنترل واحد 
SRS

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-11 کد خطا
اتصالی با برق + کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده مجاز است. کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-1B کد خطا
مونتاژ غیر صحیح  قطعات کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–43

31

EM1A310080

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

R B

1 2

A11A12

FRONT PASSENGER 
CURTAIN SHIELD 
AIRBAG

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1
2

B
A-001 B

A-011

A-001

A-011

کیسه هوای پرده ای  سرنشین جلو

کنترل واحد 
SRS

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1248

30- سیستم های ایمنی

اتصالی با بدنه کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-11 کد خطا
اتصالی با برق + کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده مجاز است. کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-1B کد خطا
مونتاژ غیر صحیح  قطعات کیسه هوای پرده ای سمت راست  کننده   فعال  B0029-95 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–45

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right curtain shield airbag connector A-011 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the right curtain shield airbag connector 
A-011.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between right 

curtain shield airbag connector A-011 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

2 Check wire harness and connector

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check right curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310430

-+
V

1
2

A-011

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-011 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کنترل  مدار هوای پرده ای سمت راست را  3

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای پرده ای سمت راست A – 011 و  کانکتور   •
گی، سوراخ شدگی، فرورفتگی یا شکستگی جزیی نداشته باشد. که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های  کنید  کنترل   •

از دیاگرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه هــوای پــرده ای ســمت راســت A – 011 و 	  کیســه هــوای محافــظ  کانکتــور  

کنیــد. کنتــرل SRS را قطــع  کانکتــور A – 001  مجموعــه واحــد 
کنتــرل کنیــد کــه دســته ســیم پاره گــی، ســوراخ شــدگی، فرورفتگی یا شکســتگی جزیی 	 

نداشــته باشد.
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کنترل کنید که آیا پین های کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	 
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a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 011 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز A – 011 (2) – بدنه 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید.  کانکتور و دسته سیم   NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه  کیسه هوای محافظ 
هوای پرده ای سمت راست

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوا اتصال بدنه  کیسه  کننده  فعال 
هوای پرده ای راست

B0029-11

کیسه هوا به برق+  اتاصل  B0029-12

کیسه هوا زیر 1.435  مقاومت مدار 
اهم است.

B0029-1A

کیسه هوای وصل نشده و یا  مدار 
مقاومت بیشتر از 5.832 اهم است.

B0029-1B

کیسه هوای راننده قطع است. مدار  B0029-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات  ویژه مدار مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

روش تشخیص 

کنید کنترل  کیسه هوای پرده ای سمت راست را  1

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 011 متصل نمایید. کیسه هوای پرده ای نو را به  کرده و  کیسه هوای پرده ای سمت راست را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوا  را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا گردد. 	 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای پرده ای سمت راست را تعویض  OK
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Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right curtain shield airbag connector A-011 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the right curtain shield airbag connector 
A-011.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between right 

curtain shield airbag connector A-011 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

2 Check wire harness and connector

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check right curtain shield airbag control circuit

OK

RM1A310430

-+
V

1
2

A-011

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-011 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید کنترل  مدار هوای پرده ای سمت راست را  3

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای پرده ای سمت راست A – 011 و  کانکتور   •
گی، سوراخ شدگی، فرورفتگی یا شکستگی جزیی نداشته باشد. که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های  کنید  کنترل   •

از دیاگرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه هــوای پــرده ای ســمت راســت A – 011 و 	  کیســه هــوای محافــظ  کانکتــور  

کنیــد. کنتــرل SRS را قطــع  کانکتــور A – 001  مجموعــه واحــد 
کنتــرل کنیــد کــه دســته ســیم پاره گــی، ســوراخ شــدگی، فرورفتگی یا شکســتگی جزیی 	 

نداشــته باشد.
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کنترل کنید که آیا پین های کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	 

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 011 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز A – 011 (2) – بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید.  کانکتور و دسته سیم   NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کیسه  کیسه هوای محافظ 
هوای پرده ای سمت راست

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوا اتصال بدنه  کیسه  کننده  فعال 
هوای پرده ای راست

B0029-11

کیسه هوا به برق+  اتاصل  B0029-12

کیسه هوا زیر 1.435  مقاومت مدار 
اهم است.

B0029-1A

کیسه هوای وصل نشده و یا  مدار 
مقاومت بیشتر از 5.832 اهم است.

B0029-1B

کیسه هوای راننده قطع است. مدار  B0029-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات  ویژه مدار مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

روش تشخیص 

کنید کنترل  کیسه هوای پرده ای سمت راست را  1

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 011 متصل نمایید. کیسه هوای پرده ای نو را به  کرده و  کیسه هوای پرده ای سمت راست را قطع  کانکتور  ب . 

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

هیچ گاه مقاومت پایه های کیسه هوا  را مستقیما اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی کیسه هوا گردد. 	 

هشدار

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید . کیسه هوای پرده ای سمت راست را تعویض  OK
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30- سیستم های ایمنی

اتصال به بدنه کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-11 کد خطا

اتصال به برق +  کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  قطعات کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-95 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31–46

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

پــرده ای ســمت راســت A – 011 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بدنــه 
مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کیســه هــوای پــرده ای ســمت راســت و بدنــه مطابــق جــدول   A – 011 کانکتــور
زیــر اســتفاده نمایــد.

کــردن اتصالــی بیــن ترمینال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی 
کنیــد :  کانکتورهــای A – 001  و A – 011  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم A – 011 (2) – A – 011 (1)

قطع دائم A – 011 (1) – بدنه 

قطع دائم A – 011 (2)  – بدنه 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 011 (2) – A – 011 (1)

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم A – 001  – A – 011 (1) 
(A1)

متصل دائم A – 001  – A – 011 (2)
(A2)

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  OK
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30- سیستم های ایمنی

اتصال به بدنه کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-11 کد خطا

اتصال به برق +  کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-12 کد خطا

مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-1A کد خطا

مقاومت مدار باالی محدوده مجاز است. کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-1B کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  قطعات کمربند ایمنی جلو چپ   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1285-95 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right curtain shield airbag connector A-011 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right curtain shield airbag connector A-011 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-011 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310440

1
2

A-011
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always Continuity

A-011 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-011 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1
2

A-011

RM1A310450

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-011 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310460

1
2

A-011

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-011 (1) - A-001 
(A12) Always Continuity

A-011 (2) - A-001 
(A11) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه هــوای 	  کانکتــور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

پــرده ای ســمت راســت A – 011 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بدنــه 
مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کیســه هــوای پــرده ای ســمت راســت و بدنــه مطابــق جــدول   A – 011 کانکتــور
زیــر اســتفاده نمایــد.

کــردن اتصالــی بیــن ترمینال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی 
کنیــد :  کانکتورهــای A – 001  و A – 011  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم A – 011 (2) – A – 011 (1)

قطع دائم A – 011 (1) – بدنه 

قطع دائم A – 011 (2)  – بدنه 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 011 (2) – A – 011 (1)

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم A – 001  – A – 011 (1) 
(A1)

متصل دائم A – 001  – A – 011 (2)
(A2)

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. مجموعه واحد  OK
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند  کشنده  پیش 
ایمنی راننده

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد  روشن

کمربند ایمنی به بدنه  اتصالی  کننده  پیش  فعال 
کمربندی ایمنی  کشنده 

جلو چپ  

B1285-11

کمربند ایمنی به برق +  اتصالی  B1285-12

مقاومت مدار کمربند ایمنی زیر 1.435 اهم است. B1285-1A

کمربند ایمنی قطع شده  یا مقاومت  آن  مدار 
بیشتر از 5.832 اهم است.

B1285-1B

کمربند ایمنی پاسخ نمی دهد.  مدار  B1285-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  پیش  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 008 متصل نمایید. کمربند نو را به  کشنده  کرده و پیش  کمربند راننده را قطع  کشنده  کانکتور پیش  ب . 

هیچ گاه پایه مقاومتی کیسه هوای  پرده ای سمت راست را مستقیمًا  اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی 	 

کیسه هوا گردد. 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیاهنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کمربند ایمنی راننده را تعویض  کشنده  پیش  NO

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند  کشنده  پیش 
ایمنی راننده

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد  روشن

کمربند ایمنی به بدنه  اتصالی  کننده  پیش  فعال 
کمربندی ایمنی  کشنده 

جلو چپ  

B1285-11

کمربند ایمنی به برق +  اتصالی  B1285-12

مقاومت مدار کمربند ایمنی زیر 1.435 اهم است. B1285-1A

کمربند ایمنی قطع شده  یا مقاومت  آن  مدار 
بیشتر از 5.832 اهم است.

B1285-1B

کمربند ایمنی پاسخ نمی دهد.  مدار  B1285-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  پیش  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 008 متصل نمایید. کمربند نو را به  کشنده  کرده و پیش  کمربند راننده را قطع  کشنده  کانکتور پیش  ب . 

هیچ گاه پایه مقاومتی کیسه هوای  پرده ای سمت راست را مستقیمًا  اندازه گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی 	 

کیسه هوا گردد. 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیاهنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کمربند ایمنی راننده را تعویض  کشنده  پیش  NO

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG
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31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور پیــش 	  گیــری اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده A – 008 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی  کشــنده 
بــه بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنترلSRSخالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده و بدنــه مطابــق جــدول  کشــنده  کانکتــور A – 008 پیــش 
ــد. ــتفاده نمای ــر اس زی

کانکتــور ترمینــال هــای 	  ــی بیــن  ــرای بررســی اتصال از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
کنیــد:  A – 001  و A – 008  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 008 (1) – بدنه 
دائم قطع A – 008 (2)  – بدنه 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 008 (2) – A – 008 (1)

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 008 (1) 
(A4)

دائم متصل A – 001  – A – 008 (2)
(A3)

Chery Automobile Co., Ltd.
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i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

Chery Automobile Co., Ltd.
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید OK مجموعه واحد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect driver seat belt pretensioner connector A-008 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the driver seat belt pretensioner connector 
A-008.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check driver seat belt pretensioner control circuit

OK

RM1A310470

-+
V

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-008 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی راننده A – 008 و  کشنده  کانکتور  پیش 
گی یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته شده، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کیسه هوا تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم    >NG

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  مدار پیش  3

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

 سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کمربند ایمنی راننده را قطع  کشنده  کانکتور A – 008 پیش 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کشــنده 	  کانکتــور پیــش  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده A – 008 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــه 
بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 008 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز A – 008 (2) – بدنه 
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–51

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–51

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–51

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of driver seat belt pretensioner connector 
A-008 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-008 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310480

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-008 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-008

RM1A310490

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - 
A-008 (2) Always No continuity

-+

RM1A310500

1 2

A-008

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - A-001 
(A4) Always Continuity

A-008 (2) - A-001 
(A3) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور پیــش 	  گیــری اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده A – 008 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی  کشــنده 
بــه بدنــه مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنترلSRSخالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده و بدنــه مطابــق جــدول  کشــنده  کانکتــور A – 008 پیــش 
ــد. ــتفاده نمای ــر اس زی

کانکتــور ترمینــال هــای 	  ــی بیــن  ــرای بررســی اتصال از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
کنیــد:  A – 001  و A – 008  مطابــق جــدول زیــر اســتفاده 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 008 (1) – بدنه 
دائم قطع A – 008 (2)  – بدنه 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 008 (2) – A – 008 (1)

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 008 (1) 
(A4)

دائم متصل A – 001  – A – 008 (2)
(A3)

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید OK مجموعه واحد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–50

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect driver seat belt pretensioner connector A-008 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the driver seat belt pretensioner connector 
A-008.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

driver seat belt pretensioner connector A-008 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check driver seat belt pretensioner control circuit

OK

RM1A310470

-+
V

1 2

A-008

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-008 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-008 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی راننده A – 008 و  کشنده  کانکتور  پیش 
گی یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته شده، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کیسه هوا تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم    >NG

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  مدار پیش  3

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

 سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کمربند ایمنی راننده را قطع  کشنده  کانکتور A – 008 پیش 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کشــنده 	  کانکتــور پیــش  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی راننــده A – 008 و بدنــه بــه منظــور بررســی وجــود اتصالــی بــه 
بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

زیر 1 ولت سوئیچ باز A – 008 (1) – بدنه 

زیر 1 ولت  سوئیچ باز A – 008 (2) – بدنه 
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–53

31

EM1A310100

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

2 1

A5A6

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT 
PRETENSIONER

B
r

L

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1
12

B
A-001

B
A-009

A-001

A-009

کمربند ایمنی سرنشین جلو پیش کشنده 

SRS کنترل به واحد  

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

اتصال به بدنه کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-11 کدخط
اتصال به برق+ کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-12 کدخطا

مقاومت مدار زیر محدوده مجاز است. کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-1A کدخطا

مقاومت مدار باالی محدوده  مجاز است. کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-1B کدخطا
مونتاژ غیر صحیح قطعات کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-95 کدخطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–53

31

EM1A310100

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

2 1

A5A6

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT 
PRETENSIONER

B
r

L

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1
12

B
A-001

B
A-009

A-001

A-009

کمربند ایمنی سرنشین جلو پیش کشنده 

SRS کنترل به واحد  
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30- سیستم های ایمنی

اتصال به بدنه کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-11 کدخط
اتصال به برق+ کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-12 کدخطا

مقاومت مدار زیر محدوده مجاز است. کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-1A کدخطا

مقاومت مدار باالی محدوده  مجاز است. کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-1B کدخطا
مونتاژ غیر صحیح قطعات کمربندی ایمنی جلو راست   کشنده  کننده  پیش  فعال  B1286-95 کدخطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–55

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect front passenger seat belt pretensioner connector A-009 and SRS control module assembly 
connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt pretensioner connector A-009 and 
body ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger seat belt pretensioner control circuit

OK

RM1A310510

-+
V

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-009 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی سرنشین جلو A – 009 و  کشنده   کانکتور  پیش 
گی، سوراخ شدگی، فرورفتگی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  کنترل پیش  مدار  3

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،   ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کمربند ایمنی  راننده را قطع  کشنده  کانکتور A – 009 پیش 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کشــنده  	  کانکتــور پیــش  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

ــا  ــی ب ــی اتصال ــور بررس ــه منظ ــه ب ــو  A – 009 و بدن ــین جل ــی سرنش ــد ایمن کمربن
بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 009 (1) – بدنه 

سوئیچ باز زیر 1 ولت  A – 009 (2)  – بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم  NO

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند ایمنی  کشنده   پیش 
سرنشین جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن

کمربند ایمنی به  کوتاه  اتصالی 
برق بدنه 

کشنده  کننده  پیش  فعال 
کمربند ایمنی جلو راست  

B1286-11

کمربند ایمنی به برق+ اتصالی  B1286-12

کمربند ایمنی زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B1286-1A

کمربند ایمنی قطع است و  مدار 
یا مقاومت بیشتر از 5.832 اهم 

است.

B1286-1B

کمربند ایمنی  کشنده  مدار پیش 
جلو راست  پاسخ نمی دهد. 

B1286-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  پیش  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 009 متصل نمایید. کشنده نو را به  کرده و پیش  کمربند راننده را قطع  کشنده  کانکتور پیش  ب . 

کیسه 	  گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی  کیسه هوا  را مستقیمًا اندازه  گاه مقاومت پایه های   هیچ 

گردد.  هوا 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کدخطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–55

31

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect front passenger seat belt pretensioner connector A-009 and SRS control module assembly 
connector A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt pretensioner connector A-009 and 
body ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

3 Check front passenger seat belt pretensioner control circuit

OK

RM1A310510

-+
V

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-009 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید.	  کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی سرنشین جلو A – 009 و  کشنده   کانکتور  پیش 
گی، سوراخ شدگی، فرورفتگی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل 
بدنبال قطعاتی برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.	 
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر. 	  که آیا پین های  کنید  کنترل 

کنید کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  کنترل پیش  مدار  3

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،   ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد 
کنید.	  کمربند ایمنی  راننده را قطع  کشنده  کانکتور A – 009 پیش 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کشــنده  	  کانکتــور پیــش  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

ــا  ــی ب ــی اتصال ــور بررس ــه منظ ــه ب ــو  A – 009 و بدن ــین جل ــی سرنش ــد ایمن کمربن
بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 009 (1) – بدنه 

سوئیچ باز زیر 1 ولت  A – 009 (2)  – بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور و دسته سیم  NO

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند ایمنی  کشنده   پیش 
سرنشین جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن

کمربند ایمنی به  کوتاه  اتصالی 
برق بدنه 

کشنده  کننده  پیش  فعال 
کمربند ایمنی جلو راست  

B1286-11

کمربند ایمنی به برق+ اتصالی  B1286-12

کمربند ایمنی زیر  مقاومت مدار 
1.435 اهم است.

B1286-1A

کمربند ایمنی قطع است و  مدار 
یا مقاومت بیشتر از 5.832 اهم 

است.

B1286-1B

کمربند ایمنی  کشنده  مدار پیش 
جلو راست  پاسخ نمی دهد. 

B1286-95

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  کمربند ایمنی راننده را  کشنده  پیش  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 009 متصل نمایید. کشنده نو را به  کرده و پیش  کمربند راننده را قطع  کشنده  کانکتور پیش  ب . 

کیسه 	  گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت فعال شدن تصادفی  کیسه هوا  را مستقیمًا اندازه  گاه مقاومت پایه های   هیچ 

گردد.  هوا 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید.

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کدخطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES
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30- سیستم های ایمنی

کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  قطع بودن مدار یا اتصالی یه برق + B0091-15 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. B0091-16 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  پیکربندی نشده B0091-55 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  مونتاژ نامناسب قطعات B0091-96 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم قطع A – 009 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 009 (2)  – بدنه 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور پیــش 	  گیــری اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو A – 009 و بدنــه بررســی اتصــال بــه بدنــه  کشــنده  
ــد.  ــر اســتفاده نمای مطابــق جــدول زی

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن در 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو مطابــق جــدول  کشــنده   کانکتــور A – 009 پیــش 
زیــر اســتفاده نمایــد.

ــای 	  ــال ه ــور ترمین کانکت ــن  ــال بی ــی اتص ــرای بررس ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت از ی
A – 001  و A – 009  مطابــق جــدول زیــر مــی باشــد : 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

اتصال مالتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 009 (2) – A – 009 (1) دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 009 (1) 
(A4)

دائم متصل A – 001  – A – 009 (2)
(A3)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
کنترل SRS را تعویض نمایید. OK واحد 
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30- سیستم های ایمنی

کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  قطع بودن مدار یا اتصالی یه برق + B0091-15 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  مقاومت مدار زیر محدوده  مجاز است. B0091-16 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  پیکربندی نشده B0091-55 کد خطا
کیسه  هوای سمت چپ  سنسور  مونتاژ نامناسب قطعات B0091-96 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–56

31

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt pretensioner connector A-009 
and body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of front passenger seat belt pretensioner 
connector A-009 according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-009 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

RM1A310520

12

A-009

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-009 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A310530

12

A-009Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-009 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310540

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

12

A-009

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-009 (1) - A-001 
(A5) Always Continuity

A-009 (2) - A-001 
(A6) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم قطع A – 009 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 009 (2)  – بدنه 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور پیــش 	  گیــری اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو A – 009 و بدنــه بررســی اتصــال بــه بدنــه  کشــنده  
ــد.  ــر اســتفاده نمای مطابــق جــدول زی

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن در 
گیــری اتصــال بیــن ترمینــال هــای 	  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد ایمنــی سرنشــین جلــو مطابــق جــدول  کشــنده   کانکتــور A – 009 پیــش 
زیــر اســتفاده نمایــد.

ــای 	  ــال ه ــور ترمین کانکت ــن  ــال بی ــی اتص ــرای بررس ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت از ی
A – 001  و A – 009  مطابــق جــدول زیــر مــی باشــد : 

شرایط استاندارد

شرایط استاندارد

اتصال مالتی متر شرایط  شرایط استاندارد

A – 009 (2) – A – 009 (1) دائم قطع

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–36

31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left curtain shield airbag connector A-010 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-010 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+ 1
2

A-010

RM1A310370

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-010 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310380

1
2

A-010

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-010 (1) - A-001 
(A9) Always Continuity

A-010 (2) - A-001 
(A10) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم  و 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 009 (1) 
(A4)

دائم متصل A – 001  – A – 009 (2)
(A3)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
کنترل SRS را تعویض نمایید. OK واحد 
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

• سنسور ضربه سمت چپ
کانکتور  • دسته سیم و 
کنترل  • مجموعه واحد 

 SRS
روشن

کوتاه به منبع  سنسور اتصال 
تغذیه  یا مدار باز

سنسور ایمنی سمت چپ  B1286-11

کمربند ایمنی به برق+ اتصالی  B1286-12

سنسور ضربه سمت چپ 
پیکربندی نشده

B1286-1A

سنسور ضربه سمت چپ 
پیکربندی نشده

B1286-1B

عیب درسنسور ضربه سمت چپ 
داخلی 

B1286-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  سنسور ضربه سمت چپ را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 006 متصل نمایید. کرده و سنسور ضربه چپ و را به  کانکتور سنسور ضربه چپ را قطع  ب . 

گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت بکارگیری تصادفی 	  گاه پایه مقاومتی سنسور ضربه سمت چپ و را مستقیما اندازه  هیچ 

گردد.  کیسه هوا 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیاهنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید  سنسور ضربه سمت چپ و را تعویض  NO

گرام مدار به عنوان راهنما برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001 واحد  کانکتور  سنسور ضربه سمت چپ A – 006 و   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم   NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–58

31

EM1A310110

R B

1 2

A15A16

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

DRIVER SIDE 
COLLISION SENSOR

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1 2

B
A-001 B

A-006

A-001

A-006

SRS کنترل واحد 

سنسور  ضربه جانبی  راننده
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

• سنسور ضربه سمت چپ
کانکتور  • دسته سیم و 
کنترل  • مجموعه واحد 

 SRS
روشن

کوتاه به منبع  سنسور اتصال 
تغذیه  یا مدار باز

سنسور ایمنی سمت چپ  B1286-11

کمربند ایمنی به برق+ اتصالی  B1286-12

سنسور ضربه سمت چپ 
پیکربندی نشده

B1286-1A

سنسور ضربه سمت چپ 
پیکربندی نشده

B1286-1B

عیب درسنسور ضربه سمت چپ 
داخلی 

B1286-95

نکته: 
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید. در زمان عیب یابی و تست مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی 

کنید. کنترل  سنسور ضربه سمت چپ را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کابل منفی باتری را قطع و مدت 90 ثانیه صبر  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 006 متصل نمایید. کرده و سنسور ضربه چپ و را به  کانکتور سنسور ضربه چپ را قطع  ب . 

گیری نکنید. این امر می تواند باعث صدمات جدی به علت بکارگیری تصادفی 	  گاه پایه مقاومتی سنسور ضربه سمت چپ و را مستقیما اندازه  هیچ 

گردد.  کیسه هوا 

هشدار

کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 

کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا
و . سوئیچ را قفل نمایید

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیاهنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YES

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید  سنسور ضربه سمت چپ و را تعویض  NO

گرام مدار به عنوان راهنما برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001 واحد  کانکتور  سنسور ضربه سمت چپ A – 006 و   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم   NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31–58

31

EM1A310110

R B

1 2

A15A16

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

DRIVER SIDE 
COLLISION SENSOR

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1 2

B
A-001 B

A-006

A-001

A-006

SRS کنترل واحد 
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–61

31

Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-006 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - A-006 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310580

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - A-001 
(A16) Always Continuity

A-006 (2) - A-001 
(A15) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید کانکتور  دسته سیم و 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 001  – A – 006 (1) 
(A4)

دائم قطع A – 001  – A – 006 (2)
(A3)

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 006 (2) – A – 006 (1)

 A کانکتورهای ترمینال های کردن اتصال بین  کنترل  • از یک مولتی متر دیجیتال برای 
001 –  و A – 006  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را جایگزین نمایید واحد  OK

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YESNG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–60

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left side collision sensor connector A-006.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

side collision sensor connector A-006 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left side collision sensor connector A-006 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left side collision sensor connector A-006 
according to table below.

3 Check left side collision sensor control circuit

RM1A310550

-+
V

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-006 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310560

1 2

A-006 

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-006 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-006

RM1A310570
Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–60

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left side collision sensor connector A-006.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

side collision sensor connector A-006 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left side collision sensor connector A-006 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left side collision sensor connector A-006 
according to table below.

3 Check left side collision sensor control circuit

RM1A310550

-+
V

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-006 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310560

1 2

A-006 

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-006 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-006

RM1A310570

کنید کنترل  کنترل سنسور ضربه سمت چپ  را  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد   •

کنید. کانکتور A – 006سنسور ضربه سمت چپ را قطع   •
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •

کنید. • سوئیچ را روشن 
کانکتور سنسور ضربه سمت چپ و   کنترل اتصال بین  • از یک مولتی متر دیجیتال برای 

A – 006 و بدنه به منظور بررسی اتصالی با برق+ مطابق جدول زیر استفاده نماید. 

کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  • سوئیچ را قفل 
کانکتــور سنســور ضربــه ســمت چــپ  کنتــرل اتصــال بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 
و A – 006 و بدنــه بــه منظــور بررســی اتصالــی بــا بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنتــرل SRS خــالص  کانکتــور A – 001 واحــد  • مکانیــزم بازدارنــده فعــال ســازی را در 
نماییــد.

 A – 006 کانکتــور کنتــرل اتصــال بیــن ترمینــال هــای  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 
سنســور ضربــه ســمت چــپ و را بنــا بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد.

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 006 (1) – بدنه 

سوئیچ باز زیر 1 ولت  A – 006 (2)  – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 006 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 006 (2)  – بدنه 
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31

Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-006 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - A-006 
(2) Always No continuity

-+

RM1A310580

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - A-001 
(A16) Always Continuity

A-006 (2) - A-001 
(A15) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کیسه هوا را تعویض نمایید کانکتور  دسته سیم و 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 001  – A – 006 (1) 
(A4)

دائم قطع A – 001  – A – 006 (2)
(A3)

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 006 (2) – A – 006 (1)

 A کانکتورهای ترمینال های کردن اتصال بین  کنترل  • از یک مولتی متر دیجیتال برای 
001 –  و A – 006  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را جایگزین نمایید واحد  OK

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–39

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect front passenger side airbag connector, and connect new front passenger side airbag to 

connector A-003.

c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0028-11

Right Side Airbag 
Deployment Control

Airbag circuit short to 
ground

ON

Front passenger 
side airbag
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0028-12 Airbag circuit short to 
power supply

B0028-1A
Airbag circuit 
resistance below 
1.435 Ω

B0028-1B
Airbag circuit not 
engaged or resistance 
above 5.832 Ω 

B0028-95 Right side airbag 
circuit not configured

1 Check front passenger side airbag

WARNING

Never measure front passenger side airbag directly; otherwise it may cause serious personal injury due 
to accidental deployment of airbag.

Replace front passenger side airbagNO

2 Check wire harness and connector

YESNG
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31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left side collision sensor connector A-006.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

side collision sensor connector A-006 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left side collision sensor connector A-006 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left side collision sensor connector A-006 
according to table below.

3 Check left side collision sensor control circuit

RM1A310550

-+
V

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-006 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310560

1 2

A-006 

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-006 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-006

RM1A310570
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the left side collision sensor connector A-006.
d. Connect the negative battery cable and wait for a few 

seconds.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between left 

side collision sensor connector A-006 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
left side collision sensor connector A-006 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of left side collision sensor connector A-006 
according to table below.

3 Check left side collision sensor control circuit

RM1A310550

-+
V

1 2

A-006 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-006 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310560

1 2

A-006 

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-006 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-006 (2) - Body 
ground Always No continuity

-+
1 2

A-006

RM1A310570

کنید کنترل  کنترل سنسور ضربه سمت چپ  را  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد   •

کنید. کانکتور A – 006سنسور ضربه سمت چپ را قطع   •
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل   •

کنید. • سوئیچ را روشن 
کانکتور سنسور ضربه سمت چپ و   کنترل اتصال بین  • از یک مولتی متر دیجیتال برای 

A – 006 و بدنه به منظور بررسی اتصالی با برق+ مطابق جدول زیر استفاده نماید. 

کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی را قطع  کرده ،  • سوئیچ را قفل 
کانکتــور سنســور ضربــه ســمت چــپ  کنتــرل اتصــال بیــن  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 
و A – 006 و بدنــه بــه منظــور بررســی اتصالــی بــا بــرق+ مطابــق جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

کنتــرل SRS خــالص  کانکتــور A – 001 واحــد  • مکانیــزم بازدارنــده فعــال ســازی را در 
نماییــد.

 A – 006 کانکتــور کنتــرل اتصــال بیــن ترمینــال هــای  • از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 
سنســور ضربــه ســمت چــپ و را بنــا بــه جــدول زیــر اســتفاده نمایــد.

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مالتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 006 (1) – بدنه 

سوئیچ باز زیر 1 ولت  A – 006 (2)  – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 006 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 006 (2)  – بدنه 
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EM1A310120

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

Y L

1 2

A14A13

FRONT PASSENGER 
SIDE COLLISION SENSOR

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1 1 2

B
A-001 B

A-007

A-001

A-007
سنسور ضربه جانبی سرنشین جلو

SRS کنترل به واحد 
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اتصالی با باتری یا مدار باز سنسور ضربه سمت راست B0096-15 کد خطا

سنسور ضربه سمت راست  سنسور ضربه سمت راست B0096-16 کد خطا

مونتاژ غیر صحیح  سنسور ضربه سمت راست B0096-55 کد خطا

عیب در قطعات داخلی  سنسور ضربه سمت راست B0096-96 کد خطا
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سنسور ضربه سمت راست  سنسور ضربه سمت راست B0096-16 کد خطا
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the right side collision sensor connector 
A-007.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between right 

side collision sensor connector A-007 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right side collision sensor connector A-007 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

3 Check right side collision sensor control circuit

RM1A310590

-+
V

1 2

A-007

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-007 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310600

1 2

A-007

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-007 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کنترل سنسور ضربه سمت راست را  مدار  3

کنید.	  کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر   سوئیچ را قفل کرده ، 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  مجموعه واحد 
کنید.	  کیسه هوای سمت راست را قطع  کانکتور  A – 007  سنسور 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کانکتور سنسور ضربه 	  گیری ولتاژ بین  از یک مولتی متر دیجیتال برای اندازه 

سمت راست و  A – 007 و بدنه به منظور بررسی وجود اتصالی به برق+ بنا بر 
جدول زیر استفاده نماید. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه 	  کانکتــور سنســور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

هــوای ســمت راســت و A – 007 و بدنــه بــرای بــرای بررســی وجــود اتصالــی بــه بــرق 
بدنــه بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 007 (1) – اتصالی بدنه 

سوئیچ باز  زیر 1 ولت  A – 007 (2) – اتصالی بدنه 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 007 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 007 (2)  – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط  استاندارد
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

سنسور ضربه سمت راست
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوای  مدار سنسور 
سمت راست

کیسه هوای سمت راست  سنسور 

B0096-15

کیسه هوای سمت  سنسور 
راست بدنه

B0096-16

سنسور ضربه سمت راست 
پیکربندی نشده

B0096-55

عیب داخلی سنسور 
کیسه هوای سمت راست 

B0096-96

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کیسه هوای سمت راست را  سنسور  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 007 متصل نمایید. کرده و سنسور جدید  را به  کیسه هوای سمت راست  را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار:
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

از نمودار مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای سمت راست A – 007 و  کانکتور  سنسور   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

منطق عیب یابی خودکار 

Chery Automobile Co., Ltd.
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.  کیسه هوای سمت راست را تعویض  سنسور 

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم   

OK

NG
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the right side collision sensor connector 
A-007.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between right 

side collision sensor connector A-007 and body ground to 
check for a short circuit to power supply according to 
table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
right side collision sensor connector A-007 and body 
ground to check for a short circuit to ground according to 
table below.
Standard Condition

3 Check right side collision sensor control circuit

RM1A310590

-+
V

1 2

A-007

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

A-007 (2) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310600

1 2

A-007

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - Body 
ground Always No continuity

A-007 (2) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کنترل سنسور ضربه سمت راست را  مدار  3

کنید.	  کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر   سوئیچ را قفل کرده ، 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  مجموعه واحد 
کنید.	  کیسه هوای سمت راست را قطع  کانکتور  A – 007  سنسور 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کانکتور سنسور ضربه 	  گیری ولتاژ بین  از یک مولتی متر دیجیتال برای اندازه 

سمت راست و  A – 007 و بدنه به منظور بررسی وجود اتصالی به برق+ بنا بر 
جدول زیر استفاده نماید. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کیســه 	  کانکتــور سنســور  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

هــوای ســمت راســت و A – 007 و بدنــه بــرای بــرای بررســی وجــود اتصالــی بــه بــرق 
بدنــه بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 007 (1) – اتصالی بدنه 

سوئیچ باز  زیر 1 ولت  A – 007 (2) – اتصالی بدنه 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 007 (1) – بدنه 

دائم قطع A – 007 (2)  – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط  استاندارد
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

سنسور ضربه سمت راست
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن

کیسه هوای  مدار سنسور 
سمت راست

کیسه هوای سمت راست  سنسور 

B0096-15

کیسه هوای سمت  سنسور 
راست بدنه

B0096-16

سنسور ضربه سمت راست 
پیکربندی نشده

B0096-55

عیب داخلی سنسور 
کیسه هوای سمت راست 

B0096-96

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کیسه هوای سمت راست را  سنسور  1

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 007 متصل نمایید. کرده و سنسور جدید  را به  کیسه هوای سمت راست  را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار:
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

از نمودار مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کیسه هوای سمت راست A – 007 و  کانکتور  سنسور   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

منطق عیب یابی خودکار 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.  کیسه هوای سمت راست را تعویض  سنسور 

کیسه هوا را تعمیر یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم   

OK

NG
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای جانبی  فعال شدن پرده و  B1212-00 کد خطا
کیسه هوا کردن چاشنی  عمل  B1215-00 کد خطا

کیسه هوای جلویی فعال شدن  B1216-00 کد خطا
کند. کار نمی   ICM کیسه هوای المپ  B1240-00 کد خطا

ECU خطای داخلی B1251-00 کد خطا
خطای ثبت تصادف B127F-47 کد خطا
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i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right side collision sensor connector A-007 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-007 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+
1 2

A-007

RM1A310610

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - 
A-007 (2) Always No continuity

-+

RM1A310620

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-007 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - A-001 
(A13) Always Continuity

A-007 (2) - A-001 
(A14) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن را در 
ــور	  کانکت ــای  ــال ه ــن ترمین ــال بی ــرل اتص کنت ــرای  ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت  از ی

کیسه هوای سمت راست بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  A – 007 سنسور 

ــای 	  ــال ه ــور ترمین کانکت ــن  ــال بی ــی اتص ــرای بررس ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت از ی
A – 001  و A – 007  بنــا بــر جــدول زیــر مــی باشــد : 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 007 (2) – A – 007 (1)

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
قطع دائم A – 001  – A – 007 (1)  (A4)

قطع دائم 1  – A – 007 (2) (A3)

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1273

30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای جانبی  فعال شدن پرده و  B1212-00 کد خطا
کیسه هوا کردن چاشنی  عمل  B1215-00 کد خطا

کیسه هوای جلویی فعال شدن  B1216-00 کد خطا
کند. کار نمی   ICM کیسه هوای المپ  B1240-00 کد خطا

ECU خطای داخلی B1251-00 کد خطا
خطای ثبت تصادف B127F-47 کد خطا
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31

i. Release activation prevention mechanism in SRS control 
module assembly connector A-001.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of right side collision sensor connector A-007 
according to table below.
Standard Condition

k. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-007 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+
1 2

A-007

RM1A310610

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - 
A-007 (2) Always No continuity

-+

RM1A310620

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-007 

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-007 (1) - A-001 
(A13) Always Continuity

A-007 (2) - A-001 
(A14) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Replace airbag wire harness and connector

NG

کنترل SRS خالص نمایید.	  کانکتور A – 001 واحد  خار ضامن را در 
ــور	  کانکت ــای  ــال ه ــن ترمین ــال بی ــرل اتص کنت ــرای  ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت  از ی

کیسه هوای سمت راست بنا بر جدول زیر استفاده نماید.  A – 007 سنسور 

ــای 	  ــال ه ــور ترمین کانکت ــن  ــال بی ــی اتص ــرای بررس ــال ب ــر دیجیت ــی مت ــک مولت از ی
A – 001  و A – 007  بنــا بــر جــدول زیــر مــی باشــد : 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

قطع دائم A – 007 (2) – A – 007 (1)

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
قطع دائم A – 001  – A – 007 (1)  (A4)

قطع دائم 1  – A – 007 (2) (A3)

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 
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25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG
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DTC B1233-12 Passenger Buckle Switch Circuit Short to Battery

EM1A310130

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
rY
L

1 2

A26

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT SWITCH

A21

1 2
A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001

B
A-004

A-001

A-004

اتصالی برق+ کمربند کلید قفل  B1233-12 کد خطا

SRS کنترل واحد 

کمربند ایمنی سرنشین جلو قفل 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار 
DTC

DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا پس از   فعال شدن 
تصادف جانبی

کیسه هوای جانبی  فعال شدن  B1212-00

اتصالی مدارات خطای عملکرد چاشنی B1215-00

کیسه هوا مربوطه  فعال شدن 
پس از تصادف از روبرو

کیسه هوای جلویی فعال شدن  B1216-00

کیسه هوا دون صفحه  چراغ 
کند  کار نمی  کیلومتر 

کار نمی   ICM کیسه هوای المپ 
کند

B1240-00

ABM ایراد داخل ECU خطای داخلی B1251-00

کیسه هوا پس از   فعال شدن 
تصادف

خطای ثبت تصادف B127F-47

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را نصب  ب . 

د. سوئیچ را باز نمایید.
کردن DTC ذخیره شده در سیستم ایمنی تکمیلیSRS استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای  ثبت و پا

کنید و . سوئیچ را قفل نمایید و مدت چند لحظه صبر 
کنید. کدهای خطا را بازخوانی  کرده و سپس  ز. سوئیچ را باز 

کنید کنترل SRS را چک  مجموعه واحد  1

گردیده و سیستم به عملکرد معمول خود بازگشته است. عیب برطرف 
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG
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DTC B1233-12 Passenger Buckle Switch Circuit Short to Battery

EM1A310130

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
rY
L

1 2

A26

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT SWITCH

A21

1 2
A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001

B
A-004

A-001

A-004

اتصالی برق+ کمربند کلید قفل  B1233-12 کد خطا

SRS کنترل واحد 

کمربند ایمنی سرنشین جلو قفل 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  شرایط چراغ هشدار 
DTC

DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

 SRS کنترل مجموعه واحد  روشن

کیسه هوا پس از   فعال شدن 
تصادف جانبی

کیسه هوای جانبی  فعال شدن  B1212-00

اتصالی مدارات خطای عملکرد چاشنی B1215-00

کیسه هوا مربوطه  فعال شدن 
پس از تصادف از روبرو

کیسه هوای جلویی فعال شدن  B1216-00

کیسه هوا دون صفحه  چراغ 
کند  کار نمی  کیلومتر 

کار نمی   ICM کیسه هوای المپ 
کند

B1240-00

ABM ایراد داخل ECU خطای داخلی B1251-00

کیسه هوا پس از   فعال شدن 
تصادف

خطای ثبت تصادف B127F-47

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را نصب  ب . 

د. سوئیچ را باز نمایید.
کردن DTC ذخیره شده در سیستم ایمنی تکمیلیSRS استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای  ثبت و پا

کنید و . سوئیچ را قفل نمایید و مدت چند لحظه صبر 
کنید. کدهای خطا را بازخوانی  کرده و سپس  ز. سوئیچ را باز 

کنید کنترل SRS را چک  مجموعه واحد  1

گردیده و سیستم به عملکرد معمول خود بازگشته است. عیب برطرف 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد  NG
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt switch 
connector A-004.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt switch connector A-004 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt switch connector A-004 and 
body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

3 Check front passenger seat belt switch control circuit

RM1A310630

-+
V

1 2

A-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310640

1 2

A-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کمربند ایمنی سرنشین جلو  را  کنترل قفل  مدار  3

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتور  A – 001  واحد کنترل SRS را قطع کنید	 
کانکتور   A – 004  کمربند ایمنی سرنشین جلو  را قطع کنید.	 
کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.	 
سوئیچ را باز کنید.	 
کمربنــد 	  کانکتــور قفــل  ــاژ  بیــن  گیــری ولت ــدازه  ــرای ان از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب

سرنشــین و  A – 004 و بدنــه بــرای بررســی  اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر 
ــد.  ــتفاده نمای اس

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کمربنــد ایمنــی 	  کانکتــور قفــل  کنتــرل اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 

سرنشــین جلــو  و A – 004 و بدنــه بررســی اتصالــی بــه بدنــه بنــا بــر جدول زیر اســتفاده 
نماید. 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 004 (1) – بدنه 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 004 (1) – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند ایمنی  کلید ضامن 
سرنشین جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن
کمربند ایمنی  اتصالی قفل 

سرنشین جلو به برق +
کمربند سرنشین جلو  قفل 

B1234

منطق عیب یابی خودکار 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کمربند ایمنی سرنشین جلو را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 007 متصل نمایید. کرده و سنسور جدید  را به  کیسه هوای سمت راست  را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار 
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کردن اینکه آیا هنوز باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی سرنشین جلو A – 004 و  کانکتور  قفل   •
گی یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید.  کانکتور یا دسته سیم 

کنید.  کمربند ایمنی سرنشین جلو را تعویض  قفل 

NG

NO
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt switch 
connector A-004.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt switch connector A-004 and body 
ground to check for a short circuit to power supply 
according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt switch connector A-004 and 
body ground to check for a short circuit to ground 
according to table below.
Standard Condition

3 Check front passenger seat belt switch control circuit

RM1A310630

-+
V

1 2

A-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310640

1 2

A-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کمربند ایمنی سرنشین جلو  را  کنترل قفل  مدار  3

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتور  A – 001  واحد کنترل SRS را قطع کنید	 
کانکتور   A – 004  کمربند ایمنی سرنشین جلو  را قطع کنید.	 
کابل منفی باتری را وصل کرده و چند ثانیه ای صبر کنید.	 
سوئیچ را باز کنید.	 
کمربنــد 	  کانکتــور قفــل  ــاژ  بیــن  گیــری ولت ــدازه  ــرای ان از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب

سرنشــین و  A – 004 و بدنــه بــرای بررســی  اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر 
ــد.  ــتفاده نمای اس

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کمربنــد ایمنــی 	  کانکتــور قفــل  کنتــرل اتصــال بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای 

سرنشــین جلــو  و A – 004 و بدنــه بررســی اتصالــی بــه بدنــه بنــا بــر جدول زیر اســتفاده 
نماید. 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 004 (1) – بدنه 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 004 (1) – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شرایط استاندارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1276

30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

کمربند ایمنی  کلید ضامن 
سرنشین جلو

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن
کمربند ایمنی  اتصالی قفل 

سرنشین جلو به برق +
کمربند سرنشین جلو  قفل 

B1234

منطق عیب یابی خودکار 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کمربند ایمنی سرنشین جلو را  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 007 متصل نمایید. کرده و سنسور جدید  را به  کیسه هوای سمت راست  را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار 
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را یکبار دیگر نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کردن اینکه آیا هنوز باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کمربند ایمنی سرنشین جلو A – 004 و  کانکتور  قفل   •
گی یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید.  کانکتور یا دسته سیم 

کنید.  کمربند ایمنی سرنشین جلو را تعویض  قفل 

NG

NO
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DTC B1234-12 Passenger SBR Circuit Short to Battery

EM1A310140

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
r

L

2 1

A25A21

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT 
REMINDER SENSOR

1 2
A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001

B
A-005

A-001

A-005

اتصالی به برق+ سنسور تشخصی وزن سرنشین جلو B1234-12 کد خطا

SRS کنترل واحد 

کمربند ایمنی  سنسور یادآوری 
سرنشین جلو
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31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-004 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310650

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - A-001 
(A26) Always Continuity

A-004 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG

 	 A – کانکتور ترمینال های از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
001  و A – 004  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 004 (1)  (A26)

دائم متصل A – 001  – A – 004 (2) (A21)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کنترل SRS را تعویض  واحد 

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

OK

NG
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31

DTC B1234-12 Passenger SBR Circuit Short to Battery

EM1A310140

SRS 
CONTROL 
MODULE (A)

B
r

L

2 1

A25A21

FRONT PASSENGER 
SEAT BELT 
REMINDER SENSOR

1 2
A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

B
A-001

B
A-005

A-001

A-005

اتصالی به برق+ سنسور تشخصی وزن سرنشین جلو B1234-12 کد خطا

SRS کنترل واحد 

کمربند ایمنی  سنسور یادآوری 
سرنشین جلو
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31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-004 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310650

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-004 (1) - A-001 
(A26) Always Continuity

A-004 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG

 	 A – کانکتور ترمینال های از یک مولتی متر دیجیتال برای بررسی اتصال بین 
001  و A – 004  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 004 (1)  (A26)

دائم متصل A – 001  – A – 004 (2) (A21)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. کنترل SRS را تعویض  واحد 

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

OK

NG
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt reminder sensor 
connector A-005.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt reminder sensor connector A-005 
and body ground to check for a short circuit to power 
supply according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt reminder sensor connector 
A-005 and body ground to check for a short circuit to 
ground according to table below.
Standard Condition

3 Check front passenger seat belt reminder sensor control circuit

RM1A310660

-+
V

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310670

1 2

A-005

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کمربندی صندلی سرنشین جلو را  کنترل سنسور هشدار دهنده بسته نشدن  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد   
کمربنــد سرنشــین جلــو 	  کانکتــور A – 005 سنســور هشــدار دهنــده بســته نشــدن   

کنیــد. را قطــع 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	   سوئیچ را باز 
کانکتــور سنســور 	  گیــری ولتــاژ بیــن   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد سرنشــین جلــو و  A – 005 و بدنــه بــه منظــور  هشــدار بســته نشــدن 
بررســی وجــود اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور سنســور هشــدار 	  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کردن وجود  کنترل  کمربند سرنشــین جلو A – 005 و بدنه به منظور  بســته نشــدن 
اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد.

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 005 (1) – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شزایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 005 (1) – بدنه 
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30- سیستم های ایمنی

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

سنسور هشدار دهنده 
کمربند ایمنی  بسته نشدن 

سرنشین جلو
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل واحد 

روشن

اتصالی سنسور صندلی 
سرنشین جلو به برق+ 

سنسور تشخیص وزن 
سرنشین جلو

B1234-12

منطق عیب یابی خودکار 
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کمربندی سرنشین جلویی را  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کنترل  کمربند سرنشین جلو را  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن 

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 005 متصل نمایید. کرده و سنسور جدیدی  را به  کیسه هوای سمت راست را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار 
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا  هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کانکتور  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن کمربند سرنشین A – 005 و   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور مربوطه در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم    >NG
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a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
A-001.

c. Disconnect the front passenger seat belt reminder sensor 
connector A-005.

d. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between front 

passenger seat belt reminder sensor connector A-005 
and body ground to check for a short circuit to power 
supply according to table below.
Standard Voltage

g. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front passenger seat belt reminder sensor connector 
A-005 and body ground to check for a short circuit to 
ground according to table below.
Standard Condition

3 Check front passenger seat belt reminder sensor control circuit

RM1A310660

-+
V

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - Body 
ground Ignition switch ON Below 1 V

RM1A310670

1 2

A-005

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - Body 
ground Always No continuity

کنید کنترل  کمربندی صندلی سرنشین جلو را  کنترل سنسور هشدار دهنده بسته نشدن  مدار  3

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل 
کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  A – 001  واحد   
کمربنــد سرنشــین جلــو 	  کانکتــور A – 005 سنســور هشــدار دهنــده بســته نشــدن   

کنیــد. را قطــع 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	   سوئیچ را باز 
کانکتــور سنســور 	  گیــری ولتــاژ بیــن   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کمربنــد سرنشــین جلــو و  A – 005 و بدنــه بــه منظــور  هشــدار بســته نشــدن 
بررســی وجــود اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

سوئیچ را قفل کرده ، کابل منفی باطری را قطع کرده و مدت 90 ثانیه صبر کنید.	 
کانکتــور سنســور هشــدار 	  گیــری ولتــاژ بیــن  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای انــدازه 

کردن وجود  کنترل  کمربند سرنشــین جلو A – 005 و بدنه به منظور  بســته نشــدن 
اتصالــی بــه بــرق+ بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد.

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز زیر 1 ولت A – 005 (1) – بدنه 

ولتاژ استاندارد

شزایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع A – 005 (1) – بدنه 
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علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

سنسور هشدار دهنده 
کمربند ایمنی  بسته نشدن 

سرنشین جلو
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل واحد 

روشن

اتصالی سنسور صندلی 
سرنشین جلو به برق+ 

سنسور تشخیص وزن 
سرنشین جلو

B1234-12

منطق عیب یابی خودکار 
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–64

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کمربندی سرنشین جلویی را  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن  1

کنید کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  2

کنید. کنترل  کمربند سرنشین جلو را  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن 

کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باتری را قطع  کرده  الف . سوئیچ را قفل 
کانکتور A – 005 متصل نمایید. کرده و سنسور جدیدی  را به  کیسه هوای سمت راست را قطع  کانکتور سنسور  ب . 

هشدار 
کنید. کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را نصب  ج . 

کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. د. سوئیچ را باز 
کردن DTC استفاده نمایید.  ک  ح . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای پا

و . سوئیچ را قفل نمایید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. ز. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید.  کردن اینکه آیا  هنوز  کنترل  ه. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور A – 001  واحد  کانکتور  سنسور هشدار دهنده بسته نشدن کمربند سرنشین A – 005 و   •
گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •

بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •
کانکتور مربوطه در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کیسه هوا را تعمیر و یا تعویض نمایید. کانکتور یا دسته سیم    >NG
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30- سیستم های ایمنی

مدار برق+  ولتاژ مدار زیر محدوده مجاز است. B1250-16 کد خطا

مدار برق+ ولتاژ مدار بیشتر از محدوده  مجاز است. B1250-17 کد خطا
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31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-005 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310680

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - A-001 
(A25) Always Continuity

A-005 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-005 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310680

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - A-001 
(A25) Always Continuity

A-005 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG

کانکتــور ترمینــال هــای	  ــی بیــن  ــرای بررســی اتصال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
 A – 001  و A – 005  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 005 (1)  (A25)

دائم متصل A – 001  – A – 005 (2) (A21)

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

OK
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مدار برق+  ولتاژ مدار زیر محدوده مجاز است. B1250-16 کد خطا

مدار برق+ ولتاژ مدار بیشتر از محدوده  مجاز است. B1250-17 کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–76

31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-005 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310680

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - A-001 
(A25) Always Continuity

A-005 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG
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31

i. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors A-005 and A-001 according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310680

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17

A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

A-001

1 2

A-005

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

A-005 (1) - A-001 
(A25) Always Continuity

A-005 (2) - A-001 
(A21) Always Continuity

Replace SRS control module assemblyOK

Repair or replace airbag wire harness and connector

NG

کانکتــور ترمینــال هــای	  ــی بیــن  ــرای بررســی اتصال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال ب
 A – 001  و A – 005  بنا بر جدول زیر می باشد : 

شرایط استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل A – 001  – A – 005 (1)  (A25)

دائم متصل A – 001  – A – 005 (2) (A21)

کیسه هوا را تعویض نمایید. کانکتور  دسته سیم و 

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

OK
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  1 ولتاژ باتری را 

کنید. کنترل  کیلومتر(  را  کنترل SRS – جعبه رله و فیوز صفحه  کانکتور)واحد  دسته سیم و  2

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 مجموعه واحد   •
کنید. کیلومتر را قطع  کانکتور I – 012 جعبه فیوز و رله صفحه   •

گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •

کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

باتری
سیستم شارژ

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن مدار برق+
کنترل  ولتاژ برق واحد 

کم است.  

B1250-16

کنترل  ولتاژ برق واحد 
 زیاد است.

B1250-17

کنید. کنترل  الف ولتاژ باتری را با یک مولتی متر دیجیتال 
ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت می باشد.

کنید کنترل  سیستم شارژ را 

کیلومتر را تعمیر یا تعویض نمایید.  کانکتور یا دسته سیم صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG

NG
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–78

31

EM1A310150

IGNITION SWITCH
    ON OR START

RF04
10A

B1 B2

R
G

B
r

INSTRUMENT
PANEL FUSE
AND RELAY 
BOX

SRS 
CONTROL 
MODULE (B)

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

B
I-012

I-012

I-013

I-004

سوئیچ روشن یا استارت

جعبه رله و فیوز  داشبورد

SRS کنترل واحد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

128۵

30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  1 ولتاژ باتری را 

کنید. کنترل  کیلومتر(  را  کنترل SRS – جعبه رله و فیوز صفحه  کانکتور)واحد  دسته سیم و  2

گرام مدار به عنوان راهنمایی برای اجرای رویه های زیر بهره بگیرید: از دیا
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 مجموعه واحد   •
کنید. کیلومتر را قطع  کانکتور I – 012 جعبه فیوز و رله صفحه   •

گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •

کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط شناسایی DTC تعریف DTC

باتری
سیستم شارژ

کانکتور  دسته سیم و 
 SRS کنترل واحد 

روشن مدار برق+
کنترل  ولتاژ برق واحد 

کم است.  

B1250-16

کنترل  ولتاژ برق واحد 
 زیاد است.

B1250-17

کنید. کنترل  الف ولتاژ باتری را با یک مولتی متر دیجیتال 
ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت می باشد.

کنید کنترل  سیستم شارژ را 

کیلومتر را تعمیر یا تعویض نمایید.  کانکتور یا دسته سیم صفحه 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG

NG
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31

EM1A310150

IGNITION SWITCH
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RF04
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SRS 
CONTROL 
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B1

B13

B2

B14

B3
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B16

B5
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B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

B
I-012

I-012

I-013

I-004

سوئیچ روشن یا استارت

جعبه رله و فیوز  داشبورد

SRS کنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد 

کیلومتر را با دقت وصل نمایید. کانکتور I – 004 جعبه فیوز و رله صفحه  ب. 
کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج. 

کنید. د. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر. کنید اینکه آیا هنوز  ه . با تستر عیب یاب X – 431 3G بررسی 

کرده و چند ثانیه منتظر بمانید. و. سوئیچ را قفل 
کنید. ز. سوئیچ را باز 

کدخطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید. کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ح. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
که آیا بازهم همانDTC را خروجی دارید. کنید  کنترل  ت. 

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–64

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

آیا عملکرد سیستم نرمال است؟
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

OK
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31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

SRS control module assembly connector I-012 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Using a digital multimeter, check ground circuit of SRS 
control module assembly connector I-012 to check if 
system ground is normal according to table below.
Standard Condition

a. Reconnect the SRS control module assembly connector I-012 securely.

3 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - battery)

RM1A310690

-+
V

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - body ground)

OK

RM1A310700

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–80

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

SRS control module assembly connector I-012 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Using a digital multimeter, check ground circuit of SRS 
control module assembly connector I-012 to check if 
system ground is normal according to table below.
Standard Condition

a. Reconnect the SRS control module assembly connector I-012 securely.

3 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - battery)

RM1A310690

-+
V

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - body ground)

OK

RM1A310700

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کانکتــور	  بیــن  ولتــاژ  گیــری  انــدازه  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک   از 

کــردن اینکــه آیــا مــدار  کنتــرل  کنتــرل SRS و بدنــه بــه  منظــور    I – 012 واحــد 
بــرق درســت اســت یــا نــه، بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط  استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز 11 تا 14 ولت I – 012 (B1) – بدنه 

کیسه هوا را تعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور  NG<  دسته سیم و 

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد 
کانکتــور	  بدنــه  اتصــال  بررســی  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک   از 

کــرده آیــا سیســتم عملکــرد معمــول خــود  کنتــرل SRS اســتفاده   I – 012  واحــد 
را مطابــق جــدول زیــر دارا مــی باشــد یــا خیــر ؟

کنترل SRS را با دقت وصل نمایید.	  کانکتور  I – 012  واحد  الف . 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع I – 012 (B2) – بدنه 
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید. کنترل  کنترل SRS - بدنه( را  کانکتور ) واحد  دسته سیم و  4

کنید. کدهای خطا را پاک  5

کنید کنترل  کنتور SRS - باتری(  را  کانکتور و دسته سیم )مجموعه واحد  3

کانکتور  راتعویض و یا تعمیر نمایید. دسته سیم و یا 
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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30- سیستم های ایمنی

کنترل SRS را تعویض نمایید. واحد 

کیلومتر را با دقت وصل نمایید. کانکتور I – 004 جعبه فیوز و رله صفحه  ب. 
کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج. 

کنید. د. سوئیچ را باز 
کد خطایی باقی مانده است یا خیر. کنید اینکه آیا هنوز  ه . با تستر عیب یاب X – 431 3G بررسی 

کرده و چند ثانیه منتظر بمانید. و. سوئیچ را قفل 
کنید. ز. سوئیچ را باز 

کدخطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید. کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ح. از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
که آیا بازهم همانDTC را خروجی دارید. کنید  کنترل  ت. 

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–64

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
b. Disconnect right side collision sensor connector, and connect new right side collision sensor to connector 

A-007.
c. Reconnect the negative battery cable and wait for a few seconds.
d. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
e. Use X-431 3G diagnostic tester to clear DTC.
f. Turn ignition switch to LOCK.
g. Turn ignition switch to ON and wait for at least 90 seconds.
h. Use X-431 3G diagnostic tester to check if DTCs are still output.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
Disconnect right side collision sensor connector A-007 and SRS control module assembly connector 
A-001.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B0096-15

Right Side Restraints 
Sensor

Right side collision 
sensor circuit open

ON

Right side collision 
sensor
Wire harness and 
connector
SRS control 
module assembly

B0096-16 Right side collision 
sensor short to ground

B0096-55 Right side collision 
sensor not configured

B0096-96 Right side collision 
sensor internal failure

1 Check right side collision sensor

Replace right side collision sensorNO

2 Check wire harness and connector

YES

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

OK

آیا عملکرد سیستم نرمال است؟

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

OK
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30- سیستم های ایمنی
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–80

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

SRS control module assembly connector I-012 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Using a digital multimeter, check ground circuit of SRS 
control module assembly connector I-012 to check if 
system ground is normal according to table below.
Standard Condition

a. Reconnect the SRS control module assembly connector I-012 securely.

3 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - battery)

RM1A310690

-+
V

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - body ground)

OK

RM1A310700

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–80

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Connect the negative battery cable and wait for a few 
seconds.

d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

SRS control module assembly connector I-012 and body 
ground to check if system power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Using a digital multimeter, check ground circuit of SRS 
control module assembly connector I-012 to check if 
system ground is normal according to table below.
Standard Condition

a. Reconnect the SRS control module assembly connector I-012 securely.

3 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - battery)

RM1A310690

-+
V

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

4 Check wire harness and connector (SRS control module assembly - body ground)

OK

RM1A310700

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace airbag wire harness and 

connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012 واحد 
کنید.	  کرده و چند ثانیه ای صبر  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کانکتــور	  بیــن  ولتــاژ  گیــری  انــدازه  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک   از 

کــردن اینکــه آیــا مــدار  کنتــرل  کنتــرل SRS و بدنــه بــه  منظــور    I – 012 واحــد 
بــرق درســت اســت یــا نــه، بنــا بــر جــدول زیــر اســتفاده نمایــد. 

ولتاژ استاندارد

شرایط  استاندارد

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

سوئیچ باز 11 تا 14 ولت I – 012 (B1) – بدنه 

کیسه هوا را تعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور  NG<  دسته سیم و 

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد 
کانکتــور	  بدنــه  اتصــال  بررســی  بــرای  دیجیتــال  متــر  مولتــی  یــک   از 

کــرده آیــا سیســتم عملکــرد معمــول خــود  کنتــرل SRS اســتفاده   I – 012  واحــد 
را مطابــق جــدول زیــر دارا مــی باشــد یــا خیــر ؟

کنترل SRS را با دقت وصل نمایید.	  کانکتور  I – 012  واحد  الف . 

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم قطع I – 012 (B2) – بدنه 

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید. کنترل  کنترل SRS - بدنه( را  کانکتور ) واحد  دسته سیم و  4

کنید. کدهای خطا را پاک  5

کنید کنترل  کنتور SRS - باتری(  را  کانکتور و دسته سیم )مجموعه واحد  3

کانکتور  راتعویض و یا تعمیر نمایید. دسته سیم و یا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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30- سیستم های ایمنی
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–83

31

EM1A310160

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

CAN1-LCAN1-H

O O
B

O

OB

O

OB

O

OB

1 17
CAN1-LCAN1-H

O O
B

26 14

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE
B-061

SRS 
CONTROL 
MODULE (B)
I-012

4

13

I-020B-065

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

B
I-012

ECM(2)
B-011

CAN1-LCAN1-H

O O
B

B12 B11

B
B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

CAN1-LCAN1-H

O O
B

2-15 2-14

BCM(2)
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

ABS/ESP کنترل واحد 

SRSکنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

پیغام خطا EMS قطع ارتباط با U0100-87 کد خطا

پیغام خطا BSM قطع ارتباط با U0129-87 کد خطا

پیغام خطا BCM قطع ارتباط با U0140-87 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–83

31

EM1A310160

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B
B-061 W

I-020

CAN1-LCAN1-H

O O
B

O

OB

O

OB

O

OB

1 17
CAN1-LCAN1-H

O O
B

26 14

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE
B-061

SRS 
CONTROL 
MODULE (B)
I-012

4

13

I-020B-065

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

B
I-012

ECM(2)
B-011

CAN1-LCAN1-H

O O
B

B12 B11

B
B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

CAN1-LCAN1-H

O O
B

2-15 2-14

BCM(2)
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

ABS/ESP کنترل واحد 

SRSکنترل واحد 
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30- سیستم های ایمنی

پیغام خطا EMS قطع ارتباط با U0100-87 کد خطا

پیغام خطا BSM قطع ارتباط با U0129-87 کد خطا

پیغام خطا BCM قطع ارتباط با U0140-87 کد خطا
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30- سیستم های ایمنی
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–85

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-020 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

2
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - Engine Control 

Module (ECM))

-+

RM1A310710

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-011 (17) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-011 (1) Always Continuity

-+

RM1A310720

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

I-020

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-020 
(13) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-020 (4) Always Continuity

کنترل نمایید. کنترل موتور ECM( را  کنترل SRS - واحد  مدار ارتباطی CAN )مجموعه واحد  2

از نمودار مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل   •

کنیــد
کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 واحد   •

کنید. کنترل موتور ECM را قطع  کانکتور B – 011 واحد   •
کنید. کنترل ABS / ESP  را قطع  کانکتور B – 061واحد   •

کنید. کنترل بدنه BCM را قطع  کانکتور I - 001 واحد   •
یــا  و  گــی  فرورفتــه  شــدگی،  ســوراخ  گــی،  پــاره  ســیم  دســته  کــه  کنیــد  کنتــرل   •

باشــد. نداشــته  جزیــی  شکســتگی 
بدنبــال قســمت هــای برجســته، خمیــده ، شکســته و یــا ترمینــال هــای فرســوده   •

بگردیــد.
ــا  کانکتــور در شــرایط خوبــی مــی باشــد ی ــا پیــن هــای اتصــال  کــه آی کنیــد  کنتــرل   •

خیــر. 

کیلومتــر را  کانکتــور I – 020 صفحــه  کانکتــور دســته ســیم بدنــه B – 065 و   •
کنیــد. قطــع 

کانکتورهــای  کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   •
ــا در مــدار ارتباطــی CAN قطعــی براســاس  کــه آی کنیــد  کنتــرل  I – 012 و I – 020 را 

ــا خیــر. ــر وجــود دارد ی جــدول زی

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 011 (17)  – I – 012 (B11)  

متصل دائم B – 011 (1)  – I – 012 (B12)  

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم I – 020 (13)  – I – 012 (B11)  

متصل دائم I – 020 (14)  – I – 012 (B12)  

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط ایجاد DTC تعریف DTC

ECM کنترل موتور واحد 
ABS / ESP کنترل واحد 
BCM کنترل بدنه واحد 
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن
EMS عدم ارتباط با EMS قطع ارتباط با U0100-87

BSM عدم ارتباط با BSM قطع ارتباط با U0129-87

BCM عدم ارتباط با BCM قطع ارتباط با U0140-87

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  1

از نمودار مدار بع عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 واحد   •
کنید. کنترل موتور ECM را قطع  کانکتور B – 011 واحد   •

کنید. کنترل ABS / ESP  را قطع  کانکتور B – 061واحد   •
کنید. کنترل بدنه BCM را قطع  کانکتور I - 001 واحد   •

گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •

کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کیلومتر را تعمیر و یا تعویض نمایید.  کانکتور و دسته سیم بدنه / صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–85

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-020 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

2
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - Engine Control 

Module (ECM))

-+

RM1A310710

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-011 (17) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-011 (1) Always Continuity

-+

RM1A310720

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

I-020

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-020 
(13) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-020 (4) Always Continuity

کنترل نمایید. کنترل موتور ECM( را  کنترل SRS - واحد  مدار ارتباطی CAN )مجموعه واحد  2

از نمودار مدار به عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل   •

کنیــد
کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 واحد   •

کنید. کنترل موتور ECM را قطع  کانکتور B – 011 واحد   •
کنید. کنترل ABS / ESP  را قطع  کانکتور B – 061واحد   •

کنید. کنترل بدنه BCM را قطع  کانکتور I - 001 واحد   •
یــا  و  گــی  فرورفتــه  شــدگی،  ســوراخ  گــی،  پــاره  ســیم  دســته  کــه  کنیــد  کنتــرل   •

باشــد. نداشــته  جزیــی  شکســتگی 
بدنبــال قســمت هــای برجســته، خمیــده ، شکســته و یــا ترمینــال هــای فرســوده   •

بگردیــد.
ــا  کانکتــور در شــرایط خوبــی مــی باشــد ی ــا پیــن هــای اتصــال  کــه آی کنیــد  کنتــرل   •

خیــر. 

کیلومتــر را  کانکتــور I – 020 صفحــه  کانکتــور دســته ســیم بدنــه B – 065 و   •
کنیــد. قطــع 

کانکتورهــای  کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   •
ــا در مــدار ارتباطــی CAN قطعــی براســاس  کــه آی کنیــد  کنتــرل  I – 012 و I – 020 را 

ــا خیــر. ــر وجــود دارد ی جــدول زی

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 011 (17)  – I – 012 (B11)  

متصل دائم B – 011 (1)  – I – 012 (B12)  

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم I – 020 (13)  – I – 012 (B11)  

متصل دائم I – 020 (14)  – I – 012 (B12)  

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

منطق عیب یابی خودکار 

علل احتمالی  DTC شرایط چراغ هشدار DTC شرایط ایجاد DTC تعریف DTC

ECM کنترل موتور واحد 
ABS / ESP کنترل واحد 
BCM کنترل بدنه واحد 
کانکتور  دسته سیم و 

 SRS کنترل مجموعه واحد 

روشن
EMS عدم ارتباط با EMS قطع ارتباط با U0100-87

BSM عدم ارتباط با BSM قطع ارتباط با U0129-87

BCM عدم ارتباط با BCM قطع ارتباط با U0140-87

نکته:
گرام مدار جهت اطالعات قطعات مراجعه نمایید.  در زمان اجرای تست و عیب یابی مدار، همواره به دیا

رویه عیب یابی

کنید. کنترل  کانکتور را  دسته سیم و  1

از نمودار مدار بع عنوان راهنمایی برای انجام رویه های زیر بهره بگیرید:
کنید. کرده و مدت 90 ثانیه صبر  کابل منفی باطری را قطع  کرده ،  سوئیچ را قفل   •

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I - 012 واحد   •
کنید. کنترل موتور ECM را قطع  کانکتور B – 011 واحد   •

کنید. کنترل ABS / ESP  را قطع  کانکتور B – 061واحد   •
کنید. کنترل بدنه BCM را قطع  کانکتور I - 001 واحد   •

گی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد. گی، سوراخ شدگی، فرورفته  که دسته سیم پاره  کنید  کنترل   •
بدنبال قسمت های برجسته، خمیده ، شکسته و یا ترمینال های فرسوده بگردید.  •

کانکتور در شرایط خوبی می باشد یا خیر.  که آیا پین های اتصال  کنید  کنترل   •

Chery Automobile Co., Ltd.
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31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کیلومتر را تعمیر و یا تعویض نمایید.  کانکتور و دسته سیم بدنه / صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–87

31

e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-020 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-061 to check if 
there is an open in CAN communication circuit according 
to table below.
Standard Condition

-+

RM1A310750

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-020 
(13) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-020 (4) Always Continuity

-+

RM1A310760

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-061 
(26) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-061 (14) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

OK

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید. کانکتور I – 020 داشبورد را قطع  کانکتور بدنه B – 065 و  دسته سیم   •
کانکتورهــای کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   • 
ــاس  ــی براس ــاط CAN قطع ــدار ارتب ــا در م ــه آی ک ــد  کنی ــرل  کنت  I – 012 و I – 020 را 

جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 061 (1)  – B – 065 (4)  

متصل دائم B – 061 (17)  – B – 065 (13)  

کانکتورهــای  کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   •
ــا در مــدار ارتبــاط CANقطعــی براســاس  کــه ای کنیــد  کنتــرل  B – 065 و  B – 061را 

ــا خیــر. ــر وجــود دارد ی جــدول زی

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 061 (1)  – B – 065 (4)  

متصل دائم B – 061 (17)  – B – 065 (13)  

کیسه هوا را تعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور   دسته سیم و 

Chery Automobile Co., Ltd.
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25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the ABS/ESP control module connector B-
061.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-061 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310730

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-011 
(1) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-011 (17) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

3
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - ABS/ESP 

control module)

OK

-+

RM1A310740

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-061 (14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-061 (26) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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31

g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the ABS/ESP control module connector B-
061.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-061 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310730

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-011 
(1) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-011 (17) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

3
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - ABS/ESP 

control module)

OK

-+

RM1A310740

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-061 (14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-061 (26) Always Continuity

کانکتورهــای	  کنیــد تــا ببینیــد بیــن ترمینــال   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده 
 B – 065 و  B – 011 در مــدار ارتباطــی CAN قطعــی براســاس جــدول زیــر 

ــر. ــا خی وجــود دارد ی

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 011 (1)  – B – 011 (4)  

متصل دائم B – 011 (17)  – B – 011 (13)  

شرایط  استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنترل نمایید کنترل ABS / ESP  ( را  کنترل SRS - واحد  کنترل ارتباط CAN )مجموعه واحد  مدار  3

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل   •
کنیــد.

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد   •
کنید. کنترل ABS / ESP   را قطع  کانکتور B – 061 واحد   •

کــردن  اتصــال بیــن ترمینــال هــای  کنتــرل  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای   •
کــه آیــا در مــدار ارتبــاط CAN قطعــی  کنیــد  کنتــرل  کانکتــور  I – 012  و B -061 را 

براســاس جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
B -061(14)  – I – 012 (B11)  دائم متصل

B -061(26)  – I – 012 (B12)  دائم متصل

کیلومتر را تعویض و یا  کانکتور بدنه/صفحه  دسته سیم و 
تعمیر نمایید.

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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e. Disconnect body wire harness connector B-065 and 
instrument panel wire harness connector I-020.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-020 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-061 to check if 
there is an open in CAN communication circuit according 
to table below.
Standard Condition

-+

RM1A310750

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-020 
(13) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-020 (4) Always Continuity

-+

RM1A310760

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-061 
(26) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-061 (14) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

OK

شرایط  استاندارد

شرایط  استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید. کانکتور I – 020 داشبورد را قطع  کانکتور بدنه B – 065 و  دسته سیم   •
کانکتورهــای کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   • 
ــاس  ــی براس ــاط CAN قطع ــدار ارتب ــا در م ــه آی ک ــد  کنی ــرل  کنت  I – 012 و I – 020 را 

جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 061 (1)  – B – 065 (4)  

متصل دائم B – 061 (17)  – B – 065 (13)  

کانکتورهــای  کنیــد تــا اتصــال بیــن ترمینــال  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده   •
ــا در مــدار ارتبــاط CANقطعــی براســاس  کــه ای کنیــد  کنتــرل  B – 065 و  B – 061را 

ــا خیــر. ــر وجــود دارد ی جــدول زی

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 061 (1)  – B – 065 (4)  

متصل دائم B – 061 (17)  – B – 065 (13)  

کیسه هوا را تعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور   دسته سیم و 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the ABS/ESP control module connector B-
061.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-061 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310730

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-011 
(1) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-011 (17) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

3
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - ABS/ESP 

control module)

OK

-+

RM1A310740

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-061 (14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-061 (26) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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g. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors B-065 and B-011 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the ABS/ESP control module connector B-
061.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and B-061 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

-+

RM1A310730

49 50 51 63 64

15 16

31 32

47 4833 34 35

17 18 19

1 2 3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B-011

12

1011

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

B-065

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-065 (4) - B-011 
(1) Always Continuity

B-065 (13) - 
B-011 (17) Always Continuity

Repair or replace instrument panel/body 

wire harness and connector

NG

3
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - ABS/ESP 

control module)

OK

-+

RM1A310740

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - 
B-061 (14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
B-061 (26) Always Continuity

کانکتورهــای	  کنیــد تــا ببینیــد بیــن ترمینــال   از یــک مولتــی متــر دیجیتــال اســتفاده 
 B – 065 و  B – 011 در مــدار ارتباطــی CAN قطعــی براســاس جــدول زیــر 

ــر. ــا خی وجــود دارد ی

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

متصل دائم B – 011 (1)  – B – 011 (4)  

متصل دائم B – 011 (17)  – B – 011 (13)  

شرایط  استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنترل نمایید کنترل ABS / ESP  ( را  کنترل SRS - واحد  کنترل ارتباط CAN )مجموعه واحد  مدار  3

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل   •
کنیــد.

کنید. کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد   •
کنید. کنترل ABS / ESP   را قطع  کانکتور B – 061 واحد   •

کــردن  اتصــال بیــن ترمینــال هــای  کنتــرل  از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای   •
کــه آیــا در مــدار ارتبــاط CAN قطعــی  کنیــد  کنتــرل  کانکتــور  I – 012  و B -061 را 

براســاس جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

اتصال مولتی متر شرایط  شرایط استاندارد
B -061(14)  – I – 012 (B11)  دائم متصل

B -061(26)  – I – 012 (B12)  دائم متصل

کیلومتر را تعویض و یا  کانکتور بدنه/صفحه  دسته سیم و 
تعمیر نمایید.
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

NG
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30- سیستم های ایمنی

تعمیــرات روی خــودرو
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–89

31

ON-VEHICLE SERVICE

Driver Airbag Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check driver airbag assembly (vehicle is not involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with driver airbag assembly 

installed on vehicle:
Check for cuts, cracks or discoloration on outer 
surface and grooved portion of driver airbag 
assembly.
If any defect above is found, replace driver airbag 
assembly with a new one.

2. Check driver airbag assembly (vehicle is involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with driver airbag assembly 

removed from vehicle:
Check for cuts, cracks or discoloration on outer 
surface and grooved portion of driver airbag 
assembly.
Check wire harnesses for cuts and cracks, and if 
connectors are chipped.
Check steering wheel for deformation.

HINT:

If driver airbag assembly contact plate is 
deformed, never repair it. Always replace driver 
airbag assembly with a new one.

There should not be any contact between driver airbag assembly and steering wheel, and keep a 
uniform clearance all around, when installing new driver airbag assembly onto steering wheel.

RM1A310010

SCAN
EQ

OFF

RM1A310020

WARNING

Be sure to follow correct procedures to remove and install driver airbag assembly.

RM1A310030
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Check steering wheel for deformation.

HINT:
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SCAN
EQ

OFF
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RM1A310030

کیسه هوای راننده  
کنترل روی خودرو بازدید و 

کنیــد.) خــودرو تصــادف نکــرده وکیســه هــوا فعــال نشــده  کنتــرل  کیســه هــوای خــودرو را   .1
اســت.(

الف- بازدید و بررسی سیستم عیب یابی را انجام دهید. 
کیسه هوای راننده بروی خودرو نصب را انجام دهید. کنترل چشمی مجموعه  ب- 

کــه بریدگــی، تــرک و رنــگ رفتگــی روی ســطح خارجــی وجــود نداشــته 	  کنیــد  کنتــرل 
کنیــد.  کنتــرل  کیســه هــوای راننــده را  باشــد و قســمت هــای شــیارداده شــده 

کیســه هــوای 	  ــه قبــل مشــاهده شــد مجموعــه  کــه هــر ایــرادی در مرحل درصورتــی 
کنیــد. راننــده را تعویــض 

کنید.) خودرو تصادف نکرده وکیسه هوا فعال نشده  کنترل  کیسه هوای راننده را   .2
است.(

الف- بازدید و بررسی سیستم عیب یابی را انجام دهید.
کیسه هوای راننده را انجام دهید. کنترل چشمی  ب- 

که بریدگی، ترک و رنگ رفتگی روی سطح خارجی وجود نداشته و 	  کنید  کنترل 
کنید.  کنترل  کیسه هوای راننده را  قسمت های شیارداده شده 

کنید و مالحظه 	  کنترل  دسته سیم را به جهت نداشتن بریدگی،ترک و خوردگی 
کانکتورها پریدگی نداشته باشند. که  کنید 

که غربیلک فرمان تغییر شکل نداشته باشد. 	  کنید  کنترل 

مطمئن شوید که رویه های باز کردن و بستن مجموعه کیسه هوای راننده به درستی انجام شده باشد.	 

هشدار

نکته:
کیسه هوای راننده تغییر شکل داده باشد هیچگاه آن را تعمیر  گر سطح تماس زیرین  ا

کنید. کیسه هوای راننده را تعویض  نکنید بلکه حتما 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM
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31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-
001.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-001 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

4
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - Body Control 

Module (BCM))

-+

RM1A310770

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-001 
(14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-001 (15) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

الف. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. کابل منفی باتری را قطع  ب. 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج. 
کنید. د. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید. کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
کرده و چند ثانیه منتظر بمانید. و. سوئیچ را قفل 

کدهای خطا را بخوانید. کنید و  ز. سوئیچ را باز 

ایراد از بین رفته و سیستم بصورت نرمال می کند.

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
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Deployed
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airbags deployed
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airbag light failed
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B127F-47 Crash Recording 
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After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید DTC ها را مجددا تایید  5

کنترل نمایید کنترل بدنهBCM( را  کنترل SRS - واحد  کنترل ارتباط CAN )مجموعه واحد  مدار  4

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل I - 001 (14)  – I – 012 (B11)  

دائم متصل I - 001 (26)  – I – 012 (B12)  

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد 
کنید.	  کنترل BCM  را قطع  کانکتور I - 001 واحد 
 	 I  کانکتــور از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای 

کــه ایــا در مــدار ارتبــاط CAN مــدار باز براســاس  کنیــد  کنتــرل  012 –  و I - 001 را 
جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

شرایط  استاندارد

کیلومتر  ر اتعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور صفحه  دسته سیم و 

کنترل SRS را تعویض نمایید.  مجموعه واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
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30- سیستم های ایمنی

تعمیــرات روی خــودرو
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–89

31

ON-VEHICLE SERVICE

Driver Airbag Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check driver airbag assembly (vehicle is not involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with driver airbag assembly 

installed on vehicle:
Check for cuts, cracks or discoloration on outer 
surface and grooved portion of driver airbag 
assembly.
If any defect above is found, replace driver airbag 
assembly with a new one.

2. Check driver airbag assembly (vehicle is involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with driver airbag assembly 

removed from vehicle:
Check for cuts, cracks or discoloration on outer 
surface and grooved portion of driver airbag 
assembly.
Check wire harnesses for cuts and cracks, and if 
connectors are chipped.
Check steering wheel for deformation.

HINT:

If driver airbag assembly contact plate is 
deformed, never repair it. Always replace driver 
airbag assembly with a new one.

There should not be any contact between driver airbag assembly and steering wheel, and keep a 
uniform clearance all around, when installing new driver airbag assembly onto steering wheel.

RM1A310010

SCAN
EQ

OFF

RM1A310020

WARNING

Be sure to follow correct procedures to remove and install driver airbag assembly.

RM1A310030
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ON-VEHICLE SERVICE

Driver Airbag Assembly

On-vehicle Inspection
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کیسه هوای راننده  
کنترل روی خودرو بازدید و 

کنیــد.) خــودرو تصــادف نکــرده وکیســه هــوا فعــال نشــده  کنتــرل  کیســه هــوای خــودرو را   .1
اســت.(

الف- بازدید و بررسی سیستم عیب یابی را انجام دهید. 
کیسه هوای راننده بروی خودرو نصب را انجام دهید. کنترل چشمی مجموعه  ب- 

کــه بریدگــی، تــرک و رنــگ رفتگــی روی ســطح خارجــی وجــود نداشــته 	  کنیــد  کنتــرل 
کنیــد.  کنتــرل  کیســه هــوای راننــده را  باشــد و قســمت هــای شــیارداده شــده 

کیســه هــوای 	  ــه قبــل مشــاهده شــد مجموعــه  کــه هــر ایــرادی در مرحل درصورتــی 
کنیــد. راننــده را تعویــض 

کنید.) خودرو تصادف نکرده وکیسه هوا فعال نشده  کنترل  کیسه هوای راننده را   .2
است.(

الف- بازدید و بررسی سیستم عیب یابی را انجام دهید.
کیسه هوای راننده را انجام دهید. کنترل چشمی  ب- 

که بریدگی، ترک و رنگ رفتگی روی سطح خارجی وجود نداشته و 	  کنید  کنترل 
کنید.  کنترل  کیسه هوای راننده را  قسمت های شیارداده شده 

کنید و مالحظه 	  کنترل  دسته سیم را به جهت نداشتن بریدگی،ترک و خوردگی 
کانکتورها پریدگی نداشته باشند. که  کنید 

که غربیلک فرمان تغییر شکل نداشته باشد. 	  کنید  کنترل 

مطمئن شوید که رویه های باز کردن و بستن مجموعه کیسه هوای راننده به درستی انجام شده باشد.	 

هشدار

نکته:
کیسه هوای راننده تغییر شکل داده باشد هیچگاه آن را تعمیر  گر سطح تماس زیرین  ا

کنید. کیسه هوای راننده را تعویض  نکنید بلکه حتما 
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–88

31

a. Turn ignition switch to LOCK, disconnect the negative 
battery cable and wait for at least 90 seconds.

b. Disconnect the SRS control module assembly connector 
I-012.

c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector I-
001.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
terminals of connectors I-012 and I-001 to check if there 
is an open in CAN communication circuit according to 
table below.
Standard Condition

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

4
Check CAN communication control circuit (SRS control module assembly - Body Control 

Module (BCM))

-+

RM1A310770

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

I-012

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-012 (B11) - I-001 
(14) Always Continuity

I-012 (B12) - 
I-001 (15) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

الف. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کرده و مدت 90 ثانیه صبر نمایید. کابل منفی باتری را قطع  ب. 

کنید. کابل منفی باتری را وصل  ج. 
کنید. د. سوئیچ را باز 

کد خطایی باقی مانده است یا خیر استفاده نمایید. کردن اینکه آیا هنوز  کنترل  ه . از تستر عیب یاب X – 431 3G برای 
کرده و چند ثانیه منتظر بمانید. و. سوئیچ را قفل 

کدهای خطا را بخوانید. کنید و  ز. سوئیچ را باز 

ایراد از بین رفته و سیستم بصورت نرمال می کند.

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–68

31

Self-diagnosis Detection Logic

HINT:

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and component 
information.

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable and wait for at least 90 seconds.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in supplemental 

restraint system. 
f. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
g. Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1212-00 Side Airbag and 
Curtain Deployed

After side collision 
occurred and related 
airbags deployed

ON SRS control 
module assembly

B1215-00 Squib Cross Coupling 
Error

Airbag and other 
circuits connected in 
series

B1216-00 Frontal Airbag 
Deployed

After frontal collision 
occurred and related 
airbags deployed

B1240-00 ICM Airbag Lamp 
Failed

Instrument cluster 
airbag light failed

B1251-00 ECU Internal Error ABM internal failure

B127F-47 Crash Recording 
Locked

After collision occurred 
and related airbags 
deployed

1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK
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After collision occurred 
and related airbags 
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1 Check SRS control module assembly

Replace SRS control module assemblyNG

Malfunction has been repaired and system operates normally

OK

کنید DTC ها را مجددا تایید  5

کنترل نمایید کنترل بدنهBCM( را  کنترل SRS - واحد  کنترل ارتباط CAN )مجموعه واحد  مدار  4

شرایط  شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل I - 001 (14)  – I – 012 (B11)  

دائم متصل I - 001 (26)  – I – 012 (B12)  

کــرده و مــدت 90 ثانیــه صبــر 	  کابــل منفــی باطــری را قطــع  کــرده ،  ســوئیچ را قفــل 
کنیــد.

کنید.	  کنترل SRS را قطع  کانکتور  I – 012  واحد 
کنید.	  کنترل BCM  را قطع  کانکتور I - 001 واحد 
 	 I  کانکتــور از یــک مولتــی متــر دیجیتــال بــرای بررســی اتصــال بیــن ترمینــال هــای 

کــه ایــا در مــدار ارتبــاط CAN مــدار باز براســاس  کنیــد  کنتــرل  012 –  و I - 001 را 
جــدول زیــر وجــود دارد یــا خیــر

شرایط  استاندارد

کیلومتر  ر اتعویض و یا تعمیر نمایید. کانکتور صفحه  دسته سیم و 

کنترل SRS را تعویض نمایید.  مجموعه واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای راننده نکشید.	  کردن  کیسه هوا را هنگام باز  دسته سیم 

که خارهای فنری در جای خود نشسته باشند. 	  گردید  مطمئن 

که بوق عملکرد معمول خود را داشته باشد. 	  کنید  کنترل  پس از مراحل بستن 

کند.	  که چراغ هشدار SRS پس از نصب عملکرد مناسب را داشته باشند و  سیستم ایمنی تکمیلی به صورت صحیح عمل می  کنید  کنترل 

  توجه

  توجه

کنید.  کیسه هوا را باز  ر- مجموعه 
بستن 

کردن است. بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کردن معدوم 
کیســه هــوا مــی توانــد آســیب هــای فیزیکــی و شــیمیایی داشــته باشــد. عــدم توجــه  کــردن تصادفــی  کنید.عمــل  کیســه هواهــای تعویــض شــده را معــدوم  همــواره 
کیســه هــوا را معــدوم نکنیــد و همــواره بــا بخــش  گــردد. هرگــز خودتــان  کیســه هــوا مــی توانــد منجــر بــه آســیب دیدگــی شــما  کــردن مناســب  بــه توصیــه هــای معــدوم 

کــردن آن تمــاس بگیریــد.  خدمــات تخصصــی بــرای معــدوم 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–90

31

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the driver airbag assembly.
a. Set front wheels to straight-ahead position.
b. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, push driver airbag assembly snap springs 
(arrow) from service hole on both sides of steering 
wheel.

c. Disengage driver airbag assembly from steering wheel carefully, and support driver airbag assembly 
stably by hand.

d. Disconnect driver airbag assembly wire harness 
connector (1) and horn wire harness connector (2).

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

RM1A310040

SCAN
EQ

OFF

1

2

RM1A310050

WARNING

DO NOT damage the airbag wire harness when handling airbag assembly wire harness connector.
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31

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the driver airbag assembly.
a. Set front wheels to straight-ahead position.
b. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, push driver airbag assembly snap springs 
(arrow) from service hole on both sides of steering 
wheel.

c. Disengage driver airbag assembly from steering wheel carefully, and support driver airbag assembly 
stably by hand.

d. Disconnect driver airbag assembly wire harness 
connector (1) and horn wire harness connector (2).

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

RM1A310040

SCAN
EQ

OFF

1

2

RM1A310050

WARNING

DO NOT damage the airbag wire harness when handling airbag assembly wire harness connector.

کردن باز 

کف دست به آن ضربه شدید وارد نکنید.	  کیسه هوا را به دقت ببندید و هیچ وقت حتی با  کنترل  کیسه هوا و واحد 

کار را انجام ندهید.	  گاه به صورت غیر استاندارد این  بازکردن و بستن و کنترل سیستم کیسه هوا می بایستی شرایط خاصی را دارا باشد و هیچ 

کســی قــرار نگیرد.کیســه هــوا را در محلــی بــا فضــای 	  کــه رو بــه صــورت و بــدن  کنیــد بــه طــوری  کیســه هــوای بــاز شــده را بــا دقــت حمــل و نگهــداری 

کنیــد.  کافــی بــرای پیشــگیری از فعــال شــدن اتفاقــی انباشــته و نگهــداری 

  توجه

کنید. 1. تمامی قطعات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .2

مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی تکمیلی غیرفعال شود. 	 

مواظب باشید به دسته سیم کیسه هوا هنگام کار آسیبی وارد نشود.	 

هشدار

هشدار

کنید.  کیسه هوای راننده را باز  3. مجموعه 
خ جلو را در وضعیت مستقیم قرار دهید. الف- چر

کیســه هــوا راننــده را بــه صــورت  گوشــتی ۲ســو خــار فنــری  ب-  بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد.  نمایــش داده شــده در تصویــر از غربیلــک فرمــان جــدا 

کیسه هوای راننده را از داخل فرمان به دقت درآورید و با دقت بوسیله دست خود حفظ و از افتادن آن جلوگیری نمایید. ج- 

کنید. کابل بوق را قطع  کانکتور 2  کیسه هوای راننده و  کانکتور1 دسته سیم  د- 
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30- سیستم های ایمنی

کیسه هوای راننده نکشید.	  کردن  کیسه هوا را هنگام باز  دسته سیم 
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  توجه

کنید.  کیسه هوا را باز  ر- مجموعه 
بستن 

کردن است. بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کردن معدوم 
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کیســه هــوا را معــدوم نکنیــد و همــواره بــا بخــش  گــردد. هرگــز خودتــان  کیســه هــوا مــی توانــد منجــر بــه آســیب دیدگــی شــما  کــردن مناســب  بــه توصیــه هــای معــدوم 

کــردن آن تمــاس بگیریــد.  خدمــات تخصصــی بــرای معــدوم 
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Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–90

31

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the driver airbag assembly.
a. Set front wheels to straight-ahead position.
b. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 

tape, push driver airbag assembly snap springs 
(arrow) from service hole on both sides of steering 
wheel.

c. Disengage driver airbag assembly from steering wheel carefully, and support driver airbag assembly 
stably by hand.

d. Disconnect driver airbag assembly wire harness 
connector (1) and horn wire harness connector (2).

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

RM1A310040
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WARNING

DO NOT damage the airbag wire harness when handling airbag assembly wire harness connector.
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کنید.  کیسه هوای راننده را باز  3. مجموعه 
خ جلو را در وضعیت مستقیم قرار دهید. الف- چر

کیســه هــوا راننــده را بــه صــورت  گوشــتی ۲ســو خــار فنــری  ب-  بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد.  نمایــش داده شــده در تصویــر از غربیلــک فرمــان جــدا 

کیسه هوای راننده را از داخل فرمان به دقت درآورید و با دقت بوسیله دست خود حفظ و از افتادن آن جلوگیری نمایید. ج- 

کنید. کابل بوق را قطع  کانکتور 2  کیسه هوای راننده و  کانکتور1 دسته سیم  د- 
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Inspection

1. Check the spiral cable.
a. Check that there are no scratches or cracks on connectors, and/or no cracks, dents or chipping on 

cable.
b. If there are scratches, cracks, dents or cuts on 

connectors or spiral cable, replace spiral cable with a 
new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

Always install spiral cable correctly according to matchmarks 
on spiral cable and steering column (fully turn spiral cable to 
one direction slowly, then turn it to the other direction until 
yellow ball appears in transparent neutral window and aligns 
with arrow mark), otherwise spiral cable may be damaged.

RM1A310090

RM1A310100

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions.
DO NOT rotate the spiral cable over specified turns to prevent it from breaking.
Be sure to install fixing claws in place when installing spiral cable.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کابل حلزونی را   .۱

کابل نباشد. کانکتور و یا ترک، فرورفتگی و یا پریدگی بروی  که هیچ خراشیدگی و یا ترک خوردگی بروی  کنید  کنترل  الف- 

کانکتورها  که ترک خوردگی، خراشیدگی، فرورفتگی، یا بریدگی بروی  ب- در صورتی 
کنید. کابل حلزونی را عوض  کابل حلزونی بود  یا 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

نکته:
کابــل حلزونــی را مطابــق عالمت هــای حــک شــده بــروی آن و ســتون فرمــان درســت ببندیــد. 
کابــل حلزونــی را بــه یــک جهــت بــه صــورت آرام بچرخانیــد و ســپس آن را بــه  کامــل  )بــه طــور 
کــه تــوپ زرد رنــگ در شــکاف مربوطــه نمایــش داده شــود  جهــت مخالــف بگردانیــد تــا زمانــی 
کابــل حلزونــی  ــا عالمــت هــای پیکانــی شــکل مــوازی نماییــد.( در غیرایــن صــورت  و آن را ب

ممکــن اســت آســیب ببینــد.

کابل حلزونی را همواره به دقت مطابق با دستور العمل استاندارد ببندید.	 

کابل حلزونی را بیشتر از چرخش های استاندارد آن نچرخانید تا از شکستن آن جلوگیری نمایید.	 

گرفته اند.	  کننده در محل خود قرار  که خار ثابت  گردید  مطمئن 

کند.	  کار  که پس از نصب بوق درست  کنید  کنترل 

که سیستم ایمنی تکمیلی عملکرد معمول خود را داشته باشد. 	  کرده و مطمئن شوید  کار  که چراغ هشدار SRS درست  کنید  کنترل 

  توجه
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Spiral Cable

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Set front wheels to straight-ahead position.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover assembly (See page 28-13).
6. Remove the spiral cable.

a. Disconnect spiral cable wire harness connector 
(arrow) and angle sensor connector (1) (if equipped).

b. Disengage fixing claws (arrow) between spiral cable 
and combination switch assembly.

c. Disengage fixing claws of angle sensor, and 
disengage angle sensor (1) and spiral cable (2).

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1

RM1A310060

RM1A310070

2

1

RM1A310080

کابل حلزونی
بازکردن

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .2

خ های جلو را در حالت مستقیم قرار دهید. 3. چر
کنید.(  4. مجموعه فرمان را بازکنید. )صفحه 28-10 را مالحظه 
کنید.( 5. پوشش سوئیچ را بردارید. )صفحه 28-13 را مالحظه 

کابل حلزونی را بردارید.  .6
کانکتور سنسور زاویه را در  کابل حلزونی را مطابق تصویر بردارید و  کانکتور  الف- 

کنید. که بکارگرفته شده باشد جدا  صورتی 

پس از قطع کردن کابل منفی باتری مدت 90 ثانیه صبر کنید تا برق  سیستم ایمنی تکمیلی کامال تخلیه گردد.	 

هشدار

کابــل حلزونــی و مجموعــه ســوییچ را  کننده)مطابــق تصویــر( بیــن  ب- خارهــای ثابــت 
کنیــد.  خــالص 

کابل حلزونی 2 را جدا  کرده و سنسور زاویه 1 و  ج- خارهای سنسور زاویه را خالص 
کنید. 
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Inspection

1. Check the spiral cable.
a. Check that there are no scratches or cracks on connectors, and/or no cracks, dents or chipping on 

cable.
b. If there are scratches, cracks, dents or cuts on 

connectors or spiral cable, replace spiral cable with a 
new one.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

Always install spiral cable correctly according to matchmarks 
on spiral cable and steering column (fully turn spiral cable to 
one direction slowly, then turn it to the other direction until 
yellow ball appears in transparent neutral window and aligns 
with arrow mark), otherwise spiral cable may be damaged.

RM1A310090

RM1A310100

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions.
DO NOT rotate the spiral cable over specified turns to prevent it from breaking.
Be sure to install fixing claws in place when installing spiral cable.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کابل حلزونی را   .۱

کابل نباشد. کانکتور و یا ترک، فرورفتگی و یا پریدگی بروی  که هیچ خراشیدگی و یا ترک خوردگی بروی  کنید  کنترل  الف- 

کانکتورها  که ترک خوردگی، خراشیدگی، فرورفتگی، یا بریدگی بروی  ب- در صورتی 
کنید. کابل حلزونی را عوض  کابل حلزونی بود  یا 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

نکته:
کابــل حلزونــی را مطابــق عالمت هــای حــک شــده بــروی آن و ســتون فرمــان درســت ببندیــد. 
کابــل حلزونــی را بــه یــک جهــت بــه صــورت آرام بچرخانیــد و ســپس آن را بــه  کامــل  )بــه طــور 
کــه تــوپ زرد رنــگ در شــکاف مربوطــه نمایــش داده شــود  جهــت مخالــف بگردانیــد تــا زمانــی 
کابــل حلزونــی  ــا عالمــت هــای پیکانــی شــکل مــوازی نماییــد.( در غیرایــن صــورت  و آن را ب

ممکــن اســت آســیب ببینــد.

کابل حلزونی را همواره به دقت مطابق با دستور العمل استاندارد ببندید.	 

کابل حلزونی را بیشتر از چرخش های استاندارد آن نچرخانید تا از شکستن آن جلوگیری نمایید.	 

گرفته اند.	  کننده در محل خود قرار  که خار ثابت  گردید  مطمئن 

کند.	  کار  که پس از نصب بوق درست  کنید  کنترل 

که سیستم ایمنی تکمیلی عملکرد معمول خود را داشته باشد. 	  کرده و مطمئن شوید  کار  که چراغ هشدار SRS درست  کنید  کنترل 

  توجه
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Spiral Cable

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Set front wheels to straight-ahead position.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover assembly (See page 28-13).
6. Remove the spiral cable.

a. Disconnect spiral cable wire harness connector 
(arrow) and angle sensor connector (1) (if equipped).

b. Disengage fixing claws (arrow) between spiral cable 
and combination switch assembly.

c. Disengage fixing claws of angle sensor, and 
disengage angle sensor (1) and spiral cable (2).

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1

RM1A310060

RM1A310070

2

1

RM1A310080

کابل حلزونی
بازکردن

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .2

خ های جلو را در حالت مستقیم قرار دهید. 3. چر
کنید.(  4. مجموعه فرمان را بازکنید. )صفحه 28-10 را مالحظه 
کنید.( 5. پوشش سوئیچ را بردارید. )صفحه 28-13 را مالحظه 

کابل حلزونی را بردارید.  .6
کانکتور سنسور زاویه را در  کابل حلزونی را مطابق تصویر بردارید و  کانکتور  الف- 

کنید. که بکارگرفته شده باشد جدا  صورتی 

پس از قطع کردن کابل منفی باتری مدت 90 ثانیه صبر کنید تا برق  سیستم ایمنی تکمیلی کامال تخلیه گردد.	 

هشدار

کابــل حلزونــی و مجموعــه ســوییچ را  کننده)مطابــق تصویــر( بیــن  ب- خارهــای ثابــت 
کنیــد.  خــالص 

کابل حلزونی 2 را جدا  کرده و سنسور زاویه 1 و  ج- خارهای سنسور زاویه را خالص 
کنید. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1301

30- سیستم های ایمنی

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–95

31

a. Remove 2 coupling bolts (arrow) between front 
passenger airbag assembly and instrument panel 
crossmember assembly.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

b. Disconnect the front passenger airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

c. Remove the instrument panel assembly (See page 
46-13).

d. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, slightly pry fixing claws (arrow) around front 
passenger airbag assembly mounting bracket to 
separate it from instrument panel assembly.

e. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310120

RM1A310130

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310140

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–95

31

a. Remove 2 coupling bolts (arrow) between front 
passenger airbag assembly and instrument panel 
crossmember assembly.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

b. Disconnect the front passenger airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

c. Remove the instrument panel assembly (See page 
46-13).

d. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, slightly pry fixing claws (arrow) around front 
passenger airbag assembly mounting bracket to 
separate it from instrument panel assembly.

e. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310120

RM1A310130

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310140

کارکردن با کانکتور  آسیبی وارد نشود.	  مواظب باشید به دسته سیم کیسه هوا در زمان 

هشدار

کیسه هوای سرنشین جلویی و میله عرضی داشبورد را  الف- دو پیچ بین مجموعه 
کنید. باز 

10±2Nm :کننده گشتاور سفت 

کیسه هوای سرنشین جلو را بردارید. )مطابق تصویر( کانکتور و دسته سیم  ب- 

کنید.  کردن داشبورد، صفحه 46-13 را مالحظه  ج- فصل باز 
کننــده  اطــراف  گوشتی ســو، بــه آرامــی خارهــای ثابــت  د-  بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد.  کــردن آن از داشــبورد،خالص  کیســه هــوای سرنشــین جلــو را بــرای جــدا  تکیــه گاه 

کیسه هوای سرنشین جلو را بردارید.  ر- 
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Front Passenger Airbag Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the front passenger airbag assembly (vehicle is involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with front passenger airbag 

assembly removed from vehicle:
Check for cuts, cracks or wear on front passenger 
airbag assembly.
Check for cracks or other damage on connector.
Check instrument panel or instrument panel 
crossmember assembly for deformation or 
damage. If any defect above is found, replace front 
passenger airbag assembly with a new one.

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the glove box assembly (See page 46-13).
4. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310110

WARNING

Be sure to follow correct procedures to remove and install front passenger airbag assembly.

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

بررسی بروی خودرو
کیســه هــوا فعــال نشــده  کنیــد.) خــودرو تصــادف نکــرده و  کیســه هــوای خــودرو را بررســی   .1

اســت.(
گیرید.  الف- یک سیستم عیب یابی را بکار 

کیسه هوا استفاده نمایید. ب- از بررسی چشمی مجموعه 
کــه بریدگــی یــا رنــگ رفتگــی بــروی ســطح خارجــی وجــود نداشــته و 	  کنیــد  کنتــرل 

کنیــد.  کنتــرل  کیســه هــوای سرنشــین جلــورا  قســمت هــای شــیارداده شــده 
کیســه هــوای 	  ــه قبــل مشــاهده شــد مجموعــه  کــه هــر ایــرادی در مرحل درصورتــی 

کنیــد. کیســه هــوای نــو تعویــض  ــا یــک  سرنشــین جلــورا ب
کنیــد. در 	  کنتــرل  گاه آن را بــرای آســیب دیدگــی یــا تغییــر شــکل  داشــبورد یــا تکیــه 

کیســه هــوای سرنشــین  کــدام از نواقــص فــوق دیــده شــد مجموعــه  کــه هــر  صورتــی 
کنیــد. را بــا مجموعــه ای نــو تعویــض 

مطمئن شوید که رویه های باز کردن و بستن مجموعه کیسه هوای سرنشین جلوبه درستی انجام شده باشد.	 

مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی تکمیلی از کار بیافتد.	 

هشدار

هشدار

کردن باز 

مجموعه کیسه هوا و واحد کنترل آن را به دقت ببندید و هیچ وقت حتی با کف دست به آنها ضربه شدید وارد نکنید.	 

کار را انجام ندهید.	  گاه به صورت غیر استاندارد این  بازکردن و بستن و بررسی سیستم کیسه هوا می بایستی شرایط خاصی را دارا باشد و هیچ 

بــاز کــردن مجموعــه کیســه هــوا بایســتی بــه دقــت صــورت پذیــرد. کیســه هــوا را در جایــی نگــه داریــد کــه فضــای کافــی بــرای انبــارش و عــدم فعال شــدن 	 

اتفاقــی آن وجود داشــته باشــد.

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید.( کنید. )صفحه 46-13 را مالحظه  3. درب داشبورد را جدا 
کنید.  کیسه هوای سرنشین جلویی را باز  4. مجموعه 
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a. Remove 2 coupling bolts (arrow) between front 
passenger airbag assembly and instrument panel 
crossmember assembly.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

b. Disconnect the front passenger airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

c. Remove the instrument panel assembly (See page 
46-13).

d. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, slightly pry fixing claws (arrow) around front 
passenger airbag assembly mounting bracket to 
separate it from instrument panel assembly.

e. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310120

RM1A310130

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310140

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–95

31

a. Remove 2 coupling bolts (arrow) between front 
passenger airbag assembly and instrument panel 
crossmember assembly.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

b. Disconnect the front passenger airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

c. Remove the instrument panel assembly (See page 
46-13).

d. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, slightly pry fixing claws (arrow) around front 
passenger airbag assembly mounting bracket to 
separate it from instrument panel assembly.

e. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310120

RM1A310130

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310140

کارکردن با کانکتور  آسیبی وارد نشود.	  مواظب باشید به دسته سیم کیسه هوا در زمان 

هشدار

کیسه هوای سرنشین جلویی و میله عرضی داشبورد را  الف- دو پیچ بین مجموعه 
کنید. باز 

10±2Nm :کننده گشتاور سفت 

کیسه هوای سرنشین جلو را بردارید. )مطابق تصویر( کانکتور و دسته سیم  ب- 

کنید.  کردن داشبورد، صفحه 46-13 را مالحظه  ج- فصل باز 
کننــده  اطــراف  گوشتی ســو، بــه آرامــی خارهــای ثابــت  د-  بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد.  کــردن آن از داشــبورد،خالص  کیســه هــوای سرنشــین جلــو را بــرای جــدا  تکیــه گاه 

کیسه هوای سرنشین جلو را بردارید.  ر- 
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Front Passenger Airbag Assembly

On-vehicle Inspection

1. Check the front passenger airbag assembly (vehicle is involved in a collision and airbag is not deployed).
a. Perform a diagnosis system inspection.
b. Perform visual inspection with front passenger airbag 

assembly removed from vehicle:
Check for cuts, cracks or wear on front passenger 
airbag assembly.
Check for cracks or other damage on connector.
Check instrument panel or instrument panel 
crossmember assembly for deformation or 
damage. If any defect above is found, replace front 
passenger airbag assembly with a new one.

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the glove box assembly (See page 46-13).
4. Remove the front passenger airbag assembly.

RM1A310110

WARNING

Be sure to follow correct procedures to remove and install front passenger airbag assembly.

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

بررسی بروی خودرو
کیســه هــوا فعــال نشــده  کنیــد.) خــودرو تصــادف نکــرده و  کیســه هــوای خــودرو را بررســی   .1

اســت.(
گیرید.  الف- یک سیستم عیب یابی را بکار 

کیسه هوا استفاده نمایید. ب- از بررسی چشمی مجموعه 
کــه بریدگــی یــا رنــگ رفتگــی بــروی ســطح خارجــی وجــود نداشــته و 	  کنیــد  کنتــرل 

کنیــد.  کنتــرل  کیســه هــوای سرنشــین جلــورا  قســمت هــای شــیارداده شــده 
کیســه هــوای 	  ــه قبــل مشــاهده شــد مجموعــه  کــه هــر ایــرادی در مرحل درصورتــی 

کنیــد. کیســه هــوای نــو تعویــض  ــا یــک  سرنشــین جلــورا ب
کنیــد. در 	  کنتــرل  گاه آن را بــرای آســیب دیدگــی یــا تغییــر شــکل  داشــبورد یــا تکیــه 

کیســه هــوای سرنشــین  کــدام از نواقــص فــوق دیــده شــد مجموعــه  کــه هــر  صورتــی 
کنیــد. را بــا مجموعــه ای نــو تعویــض 

مطمئن شوید که رویه های باز کردن و بستن مجموعه کیسه هوای سرنشین جلوبه درستی انجام شده باشد.	 

مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی تکمیلی از کار بیافتد.	 

هشدار

هشدار

کردن باز 

مجموعه کیسه هوا و واحد کنترل آن را به دقت ببندید و هیچ وقت حتی با کف دست به آنها ضربه شدید وارد نکنید.	 

کار را انجام ندهید.	  گاه به صورت غیر استاندارد این  بازکردن و بستن و بررسی سیستم کیسه هوا می بایستی شرایط خاصی را دارا باشد و هیچ 

بــاز کــردن مجموعــه کیســه هــوا بایســتی بــه دقــت صــورت پذیــرد. کیســه هــوا را در جایــی نگــه داریــد کــه فضــای کافــی بــرای انبــارش و عــدم فعال شــدن 	 

اتفاقــی آن وجود داشــته باشــد.

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید.( کنید. )صفحه 46-13 را مالحظه  3. درب داشبورد را جدا 
کنید.  کیسه هوای سرنشین جلویی را باز  4. مجموعه 
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Curtain Shield Airbag Assembly (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the roof assembly (See page 50-27).
4. Remove the curtain shield airbag assembly.

a. Disconnect the curtain shield airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

RM1A310150

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

کف دست به آن ضربه شدید وارد نکنید.	  کیسه هوا را به دقت ببندید و هیچ وقت با  کنترل  کیسه هوا و مجموعه واحد  مجموعه 

کار را انجام ندهید.	  گاه به صورت غیررسمی این  کیسه هوا باید شرایط خاصی را دارا باشد و هیچ  بازکردن، بررسی و بستن سیستم 

کافــی قطعــات یدکــی 	  کیســه هــوا را در جایــی بــا فضــای  کیســه هــوای بــاز شــده بایــد بــه طــور مناســبی و رو بــه بــاال نگهــداری شــود.  مجموعــه 

کیســه هــوا جلوگیــری شــود. کنیــد تــا از فعــال شــدن اتفاقــی  نگهــداری 

  توجه

کیسه هوای پرده ای )درصورت مجهز بودن( مجموعه 
کردن باز 

کنید. 1. تمامی قطعات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه سقف را باز 
کیسه هوای پرده ای را بازکنید)پیکان(. 4. مجموعه 

کنید)پیکان(. کیسه هوای پرده ای را باز  کانکتور دسته سیم مجموعه   .a

مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی تکمیلی از کار بیافتد.	 

هنگام کارکردن با کانکتور دسته سیم مجموعه کیسه هوا، به دسته سیم مجموعه کیسه هوا آسیب نرسانید. 	 

هشدار

هشدار
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بستن 
کردن است. ترتیب مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

دور ریختن 
کنــد. عــدم توجــه بــه  کیســه هــوا مــی توانــد آســیب هــای فیزیکــی و شــیمیایی ایجــاد  کنیــد. در غیــر اینصــورت  کیســه هــوای تعویــض شــده را معــدوم  همــواره 
کــردن  کیســه هــوا را معــدوم نکنیــد و همــواره بــا بخــش خدمــات تخصصــی بــرای معــدوم  توصیه هــای ایمنــی منجــر بــه آســیب دیدگــی شــما می گــردد. هرگــز خودتــان 

آن تمــاس بگیریــد. 

گیــر نکــرده باشــد. درصــورت نیــاز آن را 	  کیســه هــوا بــه جایــی  کــه دســته ســیم  کنیــد  کــردن پیــچ هــا، همــواره اطمینــان حاصــل  قبــل از نصــب و ســفت 

کنیــد. کــرده و در موقعیــت خــودش نصــب  جــای 

کرده اید.	  گشتاور استاندارد سفت  کننده را با  که پیچ های ثابت  کنید  اطمینان حاصل 

کیســه هــوا را جــا بزنیــد و ســپس قــالب طــرف دیگــر را مجــا بی اندازیــد. 	  کیســه هــوای سرنشــین جلــو، ابتــدا قــالب یــک ســمت  هنــگام نصــب مجموعــه 

کیســه هــوا بــه درســتی جــا افتاده انــد. کــه قــالب هــای دو ســمت  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

ع است.	  کیسه هوای سرنشین جلو هنگام روشن بودن خودرو ممنو همواره حین نصب، خودرو را خاموش نگهدارید. نصب 

کارکــرد سیســتم ایمنــی تکمیلــی بــه 	  کــه  کیســه هــوا عملکــرد مناســب را داشــته و مطمئــن شــوید  کــه چــراغ هشــدار SRS پــس از نصــب  کنیــد  کنتــرل 

صــورت معمــول اســت.

  توجه
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Curtain Shield Airbag Assembly (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the roof assembly (See page 50-27).
4. Remove the curtain shield airbag assembly.

a. Disconnect the curtain shield airbag assembly wire 
harness connector (arrow).

CAUTION

Handle airbag assembly and airbag control module assembly carefully, and never tap or strike them 
fiercely.
Removal, inspection and installation of airbag system must meet relevant requirements and 
specifications, and never perform operation casually.
Removed airbag assembly should be kept properly with face up. Store the airbag in a place with enough 
spare space to prevent accidental airbag deployment.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

RM1A310150

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

کف دست به آن ضربه شدید وارد نکنید.	  کیسه هوا را به دقت ببندید و هیچ وقت با  کنترل  کیسه هوا و مجموعه واحد  مجموعه 

کار را انجام ندهید.	  گاه به صورت غیررسمی این  کیسه هوا باید شرایط خاصی را دارا باشد و هیچ  بازکردن، بررسی و بستن سیستم 

کافــی قطعــات یدکــی 	  کیســه هــوا را در جایــی بــا فضــای  کیســه هــوای بــاز شــده بایــد بــه طــور مناســبی و رو بــه بــاال نگهــداری شــود.  مجموعــه 

کیســه هــوا جلوگیــری شــود. کنیــد تــا از فعــال شــدن اتفاقــی  نگهــداری 

  توجه

کیسه هوای پرده ای )درصورت مجهز بودن( مجموعه 
کردن باز 

کنید. 1. تمامی قطعات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه سقف را باز 
کیسه هوای پرده ای را بازکنید)پیکان(. 4. مجموعه 

کنید)پیکان(. کیسه هوای پرده ای را باز  کانکتور دسته سیم مجموعه   .a

مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی تکمیلی از کار بیافتد.	 

هنگام کارکردن با کانکتور دسته سیم مجموعه کیسه هوا، به دسته سیم مجموعه کیسه هوا آسیب نرسانید. 	 

هشدار

هشدار
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بستن 
کردن است. ترتیب مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

دور ریختن 
کنــد. عــدم توجــه بــه  کیســه هــوا مــی توانــد آســیب هــای فیزیکــی و شــیمیایی ایجــاد  کنیــد. در غیــر اینصــورت  کیســه هــوای تعویــض شــده را معــدوم  همــواره 
کــردن  کیســه هــوا را معــدوم نکنیــد و همــواره بــا بخــش خدمــات تخصصــی بــرای معــدوم  توصیه هــای ایمنــی منجــر بــه آســیب دیدگــی شــما می گــردد. هرگــز خودتــان 

آن تمــاس بگیریــد. 

گیــر نکــرده باشــد. درصــورت نیــاز آن را 	  کیســه هــوا بــه جایــی  کــه دســته ســیم  کنیــد  کــردن پیــچ هــا، همــواره اطمینــان حاصــل  قبــل از نصــب و ســفت 

کنیــد. کــرده و در موقعیــت خــودش نصــب  جــای 

کرده اید.	  گشتاور استاندارد سفت  کننده را با  که پیچ های ثابت  کنید  اطمینان حاصل 

کیســه هــوا را جــا بزنیــد و ســپس قــالب طــرف دیگــر را مجــا بی اندازیــد. 	  کیســه هــوای سرنشــین جلــو، ابتــدا قــالب یــک ســمت  هنــگام نصــب مجموعــه 

کیســه هــوا بــه درســتی جــا افتاده انــد. کــه قــالب هــای دو ســمت  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

ع است.	  کیسه هوای سرنشین جلو هنگام روشن بودن خودرو ممنو همواره حین نصب، خودرو را خاموش نگهدارید. نصب 

کارکــرد سیســتم ایمنــی تکمیلــی بــه 	  کــه  کیســه هــوا عملکــرد مناســب را داشــته و مطمئــن شــوید  کــه چــراغ هشــدار SRS پــس از نصــب  کنیــد  کنتــرل 

صــورت معمــول اســت.

  توجه
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Side Collision Sensor (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the B-pillar protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the front seat belt assembly (See page 32-8).
5. Remove the side collision sensor. 

a. Disconnect the side collision sensor connector (arrow).

b. Remove fixing bolt (1) between side collision sensor 
and body.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

c. Remove the side collision sensor.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

WARNING

DO NOT damage wire harness connector when handling.

1

RM1A310180

CAUTION

Be sure to align dowel pin on side collision sensor with positioning hole on body during installation.
Make sure to tighten fixing bolts to specified torques during installation.
Always keep vehicle power off during installation.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کرده اید.  	  که پین سوراخ دار روی سنسور ضربه جانبی را با سوراخ موقعیت دهی رو بدنه هنگام نصب، تنظیم  گردید  مطمئن 

کرده اید. 	  کردن آن در مرحله نصب سفت  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنید. 	  همواره در طی مرحله بستن، خودرو را خاموش 

که عملکرد بوق پس از نصب، درست باشد. 	  کنید  کنترل 

کند. 	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه

سنسور ضربه جانبی)در صورت مجهز بودن(
کردن باز 

کار بیافتد.	  مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی از 

مراقب باشید در هنگام انجام کار به کانکتور دسته سیم آسیبی نرسد.	 

هشدار

هشدار

کنید. 1. تمامی قطعات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .2

3.مجموعه محافظ ستون B را بازکنید .
کمربند ایمنی جلو را بازکنید. 4.مجموعه 

5.سنسور ضربه جانبی را بازکنید.
کنید)پیکان(. a.کانکتور سنسور ضربه جانبی را باز 

کننده )1( بین سنسور ضربه جانبی و بدنه را بازکنید.  b. پیچ ثابت 
10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

c. سنسور ضربه جانبی را بازکنید.
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b. Disengage fixing clips (arrow) between curtain shield 
airbag assembly and body.

c. Remove fixing bolts (arrow) between curtain shield 
airbag assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the curtain shield airbag assembly. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

Disposal

Always dispose of airbag assembly together with vehicle which is equipped with supplemental restraint 
system. Otherwise, the airbag will be in chemical and physical hazard. Failure to handle it properly will cause 
personal injury. Do not dispose of airbag by oneself, and always contact the professional service department 
to perform disposal.

RM1A310160

RM1A310170

CAUTION

Be sure to install fixing clips in place during installation.
Make sure to tighten fixing bolts to specified torques during installation.
Check that horn operates normally after installation.
Always keep vehicle power off during installation. It is forbidden to install the curtain shield airbag 
assembly with vehicle power on.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

ــه  کیســه هــوای پــرده ای و بدن کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه  b. بســت هــای ثابــت 
کنیــد.  را بــاز 

کیســه هــوای پــرده ای و بدنــه را  کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه  c. پیــچ هــای ثابــت 
کنیــد. بــاز 

10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

کنید. کیسه هوای پرده ای را باز  d. مجموعه 

بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کردن معدوم 
کیســه هــوا در معــرض خطــرات فیزیکــی و شــیمیایی  کنیــد. در غیــر ایــن صــورت،  کیســه هــوا بــه همــراه خــودرو مجهــز بــه سیســتم ایمنــی معــدوم  همــواره مجموعــه 
کیســه هــوا را معــدوم نکینــد و همــواره بــا بخــش خدمــات تخصصــی بــرای  خواهــد بــود. عــدم جابجایــی مناســب آن باعــث آســیب جســمی خواهــد شــد.  شــخصا 

کــردن تمــاس بگیریــد.  معــدوم 

کننده را در هنگام بستن درجای خود بسته باشید. 	  که بست های ثابت  گردید  مطمئن 

کردن آن در مرحله نصب بسته باشید. 	  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

که عملکرد بوق پس از نصب، درست باشد. 	  کنید  کنترل 

همواره در طی مرحله بستن خودرو را خاموش کنید. بستن مجموعه کیسه هوای پرده ای هنگامی که خودرو روشن است ممنوع می باشد. 	 

کند.	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه
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Side Collision Sensor (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the B-pillar protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the front seat belt assembly (See page 32-8).
5. Remove the side collision sensor. 

a. Disconnect the side collision sensor connector (arrow).

b. Remove fixing bolt (1) between side collision sensor 
and body.
(Tightening torque: 10 ± 2 N·m)

c. Remove the side collision sensor.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

WARNING

DO NOT damage wire harness connector when handling.

1

RM1A310180

CAUTION

Be sure to align dowel pin on side collision sensor with positioning hole on body during installation.
Make sure to tighten fixing bolts to specified torques during installation.
Always keep vehicle power off during installation.
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کرده اید.  	  که پین سوراخ دار روی سنسور ضربه جانبی را با سوراخ موقعیت دهی رو بدنه هنگام نصب، تنظیم  گردید  مطمئن 

کرده اید. 	  کردن آن در مرحله نصب سفت  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنید. 	  همواره در طی مرحله بستن، خودرو را خاموش 

که عملکرد بوق پس از نصب، درست باشد. 	  کنید  کنترل 

کند. 	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه

سنسور ضربه جانبی)در صورت مجهز بودن(
کردن باز 

کار بیافتد.	  مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی از 

مراقب باشید در هنگام انجام کار به کانکتور دسته سیم آسیبی نرسد.	 

هشدار

هشدار

کنید. 1. تمامی قطعات برقی و سوییچ را خاموش 
کنید. کابل باتری منفی را قطع   .2

3.مجموعه محافظ ستون B را بازکنید .
کمربند ایمنی جلو را بازکنید. 4.مجموعه 

5.سنسور ضربه جانبی را بازکنید.
کنید)پیکان(. a.کانکتور سنسور ضربه جانبی را باز 

کننده )1( بین سنسور ضربه جانبی و بدنه را بازکنید.  b. پیچ ثابت 
10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

c. سنسور ضربه جانبی را بازکنید.
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b. Disengage fixing clips (arrow) between curtain shield 
airbag assembly and body.

c. Remove fixing bolts (arrow) between curtain shield 
airbag assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the curtain shield airbag assembly. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

Disposal

Always dispose of airbag assembly together with vehicle which is equipped with supplemental restraint 
system. Otherwise, the airbag will be in chemical and physical hazard. Failure to handle it properly will cause 
personal injury. Do not dispose of airbag by oneself, and always contact the professional service department 
to perform disposal.

RM1A310160

RM1A310170

CAUTION

Be sure to install fixing clips in place during installation.
Make sure to tighten fixing bolts to specified torques during installation.
Check that horn operates normally after installation.
Always keep vehicle power off during installation. It is forbidden to install the curtain shield airbag 
assembly with vehicle power on.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

ــه  کیســه هــوای پــرده ای و بدن کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه  b. بســت هــای ثابــت 
کنیــد.  را بــاز 

کیســه هــوای پــرده ای و بدنــه را  کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه  c. پیــچ هــای ثابــت 
کنیــد. بــاز 

10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

کنید. کیسه هوای پرده ای را باز  d. مجموعه 

بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کردن معدوم 
کیســه هــوا در معــرض خطــرات فیزیکــی و شــیمیایی  کنیــد. در غیــر ایــن صــورت،  کیســه هــوا بــه همــراه خــودرو مجهــز بــه سیســتم ایمنــی معــدوم  همــواره مجموعــه 
کیســه هــوا را معــدوم نکینــد و همــواره بــا بخــش خدمــات تخصصــی بــرای  خواهــد بــود. عــدم جابجایــی مناســب آن باعــث آســیب جســمی خواهــد شــد.  شــخصا 

کــردن تمــاس بگیریــد.  معــدوم 

کننده را در هنگام بستن درجای خود بسته باشید. 	  که بست های ثابت  گردید  مطمئن 

کردن آن در مرحله نصب بسته باشید. 	  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

که عملکرد بوق پس از نصب، درست باشد. 	  کنید  کنترل 

همواره در طی مرحله بستن خودرو را خاموش کنید. بستن مجموعه کیسه هوای پرده ای هنگامی که خودرو روشن است ممنوع می باشد. 	 

کند.	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه
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بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کرده اید. 	  کردن آن در مرحله نصب سفت  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنترل ببندید.	  کنترل SRS را بدرستی در جهت پیکان روی مجموعه واحد  همواره مجموعه واحد 

کنترل SRS و محل نصب قرار ندهید. 	  هیچ شیی را بین مجموعه واحد 

هنگام بستن، همواره خودرو را خاموش نگهدارید.	 

کند.	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه
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SRS Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the SRS control module assembly. 

a. Remove left fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (1).

b. Remove right fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (2) (if equipped).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) between SRS control 
module assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the SRS control module assembly.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1
2

RM1A310190

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310200

Chery Automobile Co., Ltd.

31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–100

31

SRS Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the SRS control module assembly. 

a. Remove left fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (1).

b. Remove right fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (2) (if equipped).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) between SRS control 
module assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the SRS control module assembly.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1
2

RM1A310190

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.

RM1A310200

SRS کنترل مجموعه واحد 
بازکردن

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را باز   .2

کمکی را بازکنید. کنسول  3. مجموعه 
کنترل SRS را بازکنید.  4. مجموعه واحد 

کار بیافتد.	  مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی از 

مراقب باشید به دسته سیم مجموعه کیسه هوا هنگام کار کردن با کانکتور دسته سیم مجموعه کیسه هوا آسیبی وارد نشود. 	 

هشدار

هشدار

کــرده  کابــل اتصــال بدنــه را بــاز  کننــده ســمت چــپ را بازکنیــد )پیــکان( و  a. مهــره ثابــت 
گــردد.  کنتــرل SRS )1( بــاز  کانکتــور دســته ســیم مجموعــه واحــد  تــا 

کابــل اتصــال بدنــه را بــاز  کننــده ســمت راســت را بازکنیــد )پیــکان( و  b. مهــره ثابــت 
گــردد. )در صــورت  کنتــرل SRS )2( جــدا  کانکتــور دســته ســیم مجموعــه واحــد  کــرده تــا 

تجهیــز(

کنتــرل SRS و بدنــه را  کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه واحــد  c. ســه پیــچ هــای ثابــت 
کنیــد.  بــاز 

10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

کنید. کنترل SRS را باز  مجموعه واحد   .d
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بستن
کردن است.  بستن برعکس ترتیب مراحل باز 

کرده اید. 	  کردن آن در مرحله نصب سفت  گشتاور سفت  کننده را به میزان  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنترل ببندید.	  کنترل SRS را بدرستی در جهت پیکان روی مجموعه واحد  همواره مجموعه واحد 

کنترل SRS و محل نصب قرار ندهید. 	  هیچ شیی را بین مجموعه واحد 

هنگام بستن، همواره خودرو را خاموش نگهدارید.	 

کند.	  که سیستم ایمنی به درستی عمل می  گردید  کنید و مطمئن  کنترل  چراغ هشدار SRS را پس از بستن 

  توجه
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SRS Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the SRS control module assembly. 

a. Remove left fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (1).

b. Remove right fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (2) (if equipped).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) between SRS control 
module assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the SRS control module assembly.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1
2

RM1A310190

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.
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31 - SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM

31–100

31

SRS Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.

3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the SRS control module assembly. 

a. Remove left fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (1).

b. Remove right fixing nut (arrow) and disengage ground 
wire to disconnect SRS control module assembly wire 
harness connector (2) (if equipped).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) between SRS control 
module assembly and body.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

d. Remove the SRS control module assembly.

WARNING

Wait at least 90 seconds after disconnecting the negative battery cable to disable supplementary 
restraint system.

1
2

RM1A310190

WARNING

DO NOT damage airbag assembly wire harness when handling airbag assembly wire harness 
connector.
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SRS کنترل مجموعه واحد 
بازکردن

کنید. 1. تمامی تجهیزات برقی و سوئیچ را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را باز   .2

کمکی را بازکنید. کنسول  3. مجموعه 
کنترل SRS را بازکنید.  4. مجموعه واحد 

کار بیافتد.	  مدت 90 ثانیه پس از قطع کردن کابل باتری صبر کنید تا سیستم ایمنی از 

مراقب باشید به دسته سیم مجموعه کیسه هوا هنگام کار کردن با کانکتور دسته سیم مجموعه کیسه هوا آسیبی وارد نشود. 	 

هشدار

هشدار

کــرده  کابــل اتصــال بدنــه را بــاز  کننــده ســمت چــپ را بازکنیــد )پیــکان( و  a. مهــره ثابــت 
گــردد.  کنتــرل SRS )1( بــاز  کانکتــور دســته ســیم مجموعــه واحــد  تــا 

کابــل اتصــال بدنــه را بــاز  کننــده ســمت راســت را بازکنیــد )پیــکان( و  b. مهــره ثابــت 
گــردد. )در صــورت  کنتــرل SRS )2( جــدا  کانکتــور دســته ســیم مجموعــه واحــد  کــرده تــا 

تجهیــز(

کنتــرل SRS و بدنــه را  کننــده )پیــکان( بیــن مجموعــه واحــد  c. ســه پیــچ هــای ثابــت 
کنیــد.  بــاز 

10±1.5Nm :کننده گشتاور سفت 

کنید. کنترل SRS را باز  مجموعه واحد   .d
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32 - SEAT BELT

32–4

32

Rear Seat Belt Assembly

Front seat belt assembly is a 3 point type belt with limiter and pretensioner, and front seat belt buckle 
assembly is a device with unfastened alarm function. Front seat belt is equipped with seat belt reminder light 
which only works with ignition switch ON. If driver or front passenger seat belt is unfastened, reminder light 
will flash continuously. When vehicle speed exceeds 20 km/h, buzzer will sound to inform driver and front 
passenger to fasten their seat belts. Seat belt reminder light will go off immediately if seat belt is fastened.
Rear seat belt assembly is 3 point type belt.

Operation

In event of a collision, seat belt retractor starts to work. Seat belt is locked securely and cannot be pulled out 
from retractor freely, so that passenger will be restricted to seat to prevent head and chest from hitting 
steering wheel, instrument panel, windshield or front seat, which can reduce the risk of second collision.

1 - Tonneau Cover Assembly 2 - Rear Right Seat Belt Assembly

3 - Center Seat Belt Assembly 4 - Rear Left Seat Belt Assembly

5 - Rear Seat Belt Buckle Assembly

RM1A320002

2

3

5

4

1

کمربند ایمنی عقب  مجموعه 

کمربنــد ایمنــی جلــو نیــز دارای سیســتم هشــدار  کشــنده مــی باشــد و مجموعــه قفــل  ع ســه نقطــه ای بــوده و مجهــز بــه پیــش  کمربنــد ایمنــی جلــو از نــو مجموعــه 
کــه در هنــگام روشــن شــدن ســوئیچ عمــل مــی نمایــد.  کمربنــد ایمنــی مجهــز مــی باشــد  کمربنــد مــی باشــد.کمربند ایمنــی جلــو بــه چــراغ هشــدار ایمنــی  بســته نشــدن 
کیلومتــر بیشــتر شــود بــوق  کــه ســرعت خــودرو از 20  کمربنــد خــود را نبســته باشــد چــراغ هشــدار روشــن خواهــد شــد.زمانی  کــه راننــده یــا سرنشــین جلــو  در صورتــی 
کمربنــد را  کمربنــد ایمنــی بــه محــض اینکــه سرنشــین  کمربنــد ایمنــی آنهــا بــه صــدا در خواهــد آمد.چــراغ هشــدار  گاهــی مســافر و راننــده بــرای بســتن  هشــدار بــرای آ

بســت، خامــوش مــی شــود.
کمربند ایمنی عقب 3 نقطه ای می باشد. مجموعه 

عملکرد
گرفتــه تــا حرکــت آزادانــه  کمربنــد ایمنــی بطــور محکــم داخــل مکانیــزم قــرار  کند.نــوار  کــردن مــی  کار  کمربنــد ایمنــی شــروع بــه  در یــک حادثــه تصــادف، پیش کشــنده 
کــه  گیــری می کنــد  نداشــته باشــد.در ایــن صــورت مســافر بــه صندلــی چســبیده و از برخــورد ســر و ســینه آن بــا غربیلــک فرمــان، داشــبورد، شیشــه جلــو یــا صندلــی جلــو 

کاهــش دهــد. می توانــد میــزان خطــر تصــادف را 

کمربند ایمنی عقب سمت راست ۲. مجموعه  1.مجموعه طاقچه عقب

کمربند ایمنی عقب سمت چپ ۴. مجموعه  کمربند ایمنی عقب وسط ۳. مجموعه 

کمربند ایمنی عقب ۵. مجموعه قفل 
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32 - SEAT BELT

32–3

32

SEAT BELT

GENERAL INFORMATION

Description

Front Seat Belt Assembly

1 - Height Adjuster Assembly 2 - B-pillar Upper Protector Assembly

3 - Front Seat Belt Assembly 4 - B-pillar Lower Protector Assembly

5 - Seat Belt Lower Bolt Protective Cap 6 - Front Seat Belt Buckle Assembly

RM1A320001

×2

6

5

1

4

2

3

آشنایی
معرفی

کمربند ایمنی جلو  مجموعه 

۲. قاب باالیی ستون وسط کمربند کننده ارتفاع  1.تنظیم 

۴. قاب پایینی ستون وسط کمربند جلو ۳. مجموعه 

کمربند ۶.مجموعه قفل  کمربند ۵. قاب پیچ پایینی 
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Rear Seat Belt Assembly

Front seat belt assembly is a 3 point type belt with limiter and pretensioner, and front seat belt buckle 
assembly is a device with unfastened alarm function. Front seat belt is equipped with seat belt reminder light 
which only works with ignition switch ON. If driver or front passenger seat belt is unfastened, reminder light 
will flash continuously. When vehicle speed exceeds 20 km/h, buzzer will sound to inform driver and front 
passenger to fasten their seat belts. Seat belt reminder light will go off immediately if seat belt is fastened.
Rear seat belt assembly is 3 point type belt.

Operation

In event of a collision, seat belt retractor starts to work. Seat belt is locked securely and cannot be pulled out 
from retractor freely, so that passenger will be restricted to seat to prevent head and chest from hitting 
steering wheel, instrument panel, windshield or front seat, which can reduce the risk of second collision.

1 - Tonneau Cover Assembly 2 - Rear Right Seat Belt Assembly

3 - Center Seat Belt Assembly 4 - Rear Left Seat Belt Assembly

5 - Rear Seat Belt Buckle Assembly

RM1A320002

2

3

5

4

1

کمربند ایمنی عقب  مجموعه 

کمربنــد ایمنــی جلــو نیــز دارای سیســتم هشــدار  کشــنده مــی باشــد و مجموعــه قفــل  ع ســه نقطــه ای بــوده و مجهــز بــه پیــش  کمربنــد ایمنــی جلــو از نــو مجموعــه 
کــه در هنــگام روشــن شــدن ســوئیچ عمــل مــی نمایــد.  کمربنــد ایمنــی مجهــز مــی باشــد  کمربنــد مــی باشــد.کمربند ایمنــی جلــو بــه چــراغ هشــدار ایمنــی  بســته نشــدن 
کیلومتــر بیشــتر شــود بــوق  کــه ســرعت خــودرو از 20  کمربنــد خــود را نبســته باشــد چــراغ هشــدار روشــن خواهــد شــد.زمانی  کــه راننــده یــا سرنشــین جلــو  در صورتــی 
کمربنــد را  کمربنــد ایمنــی بــه محــض اینکــه سرنشــین  کمربنــد ایمنــی آنهــا بــه صــدا در خواهــد آمد.چــراغ هشــدار  گاهــی مســافر و راننــده بــرای بســتن  هشــدار بــرای آ

بســت، خامــوش مــی شــود.
کمربند ایمنی عقب 3 نقطه ای می باشد. مجموعه 

عملکرد
گرفتــه تــا حرکــت آزادانــه  کمربنــد ایمنــی بطــور محکــم داخــل مکانیــزم قــرار  کند.نــوار  کــردن مــی  کار  کمربنــد ایمنــی شــروع بــه  در یــک حادثــه تصــادف، پیش کشــنده 
کــه  گیــری می کنــد  نداشــته باشــد.در ایــن صــورت مســافر بــه صندلــی چســبیده و از برخــورد ســر و ســینه آن بــا غربیلــک فرمــان، داشــبورد، شیشــه جلــو یــا صندلــی جلــو 

کاهــش دهــد. می توانــد میــزان خطــر تصــادف را 

کمربند ایمنی عقب سمت راست ۲. مجموعه  1.مجموعه طاقچه عقب

کمربند ایمنی عقب سمت چپ ۴. مجموعه  کمربند ایمنی عقب وسط ۳. مجموعه 

کمربند ایمنی عقب ۵. مجموعه قفل 
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SEAT BELT

GENERAL INFORMATION

Description

Front Seat Belt Assembly

1 - Height Adjuster Assembly 2 - B-pillar Upper Protector Assembly

3 - Front Seat Belt Assembly 4 - B-pillar Lower Protector Assembly

5 - Seat Belt Lower Bolt Protective Cap 6 - Front Seat Belt Buckle Assembly

RM1A320001

×2

6

5

1

4

2

3

آشنایی
معرفی

کمربند ایمنی جلو  مجموعه 

۲. قاب باالیی ستون وسط کمربند کننده ارتفاع  1.تنظیم 

۴. قاب پایینی ستون وسط کمربند جلو ۳. مجموعه 

کمربند ۶.مجموعه قفل  کمربند ۵. قاب پیچ پایینی 
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Circuit Diagram

Seat Belt
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32

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Front Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Front Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Seat Belt Buckle Assembly Fixing Nut 50 ± 5

Height Adjuster Assembly Fixing Bolt 23 ± 3.5

Rear Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Rear Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Center Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Center Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Rear Seat Belt Buckle Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاور استانداردهای 

ابزار
ابزار عمومی

)N.m(گشتاور توضیحات

50±5 کمربند ایمنی جلو کننده مجموعه  پیچ ثابت 

7±1 کمربند ایمنی جلو کننده مجموعه  پیچ ثابت 

50±5 کمربند کننده مجموعه قفل  مهره ثابت 

23±3/5 کننده ارتفاع  کننده تنظیم  پیچ ثابت 

50±5 کمربند ایمنی عقب کننده مجموعه  پیچ ثابت 

7±1 کمربند ایمنی عقب  کننده مجموعه  پیچ ثابت 

50±5 کمربند عقب وسط  کننده  پیچ ثابت 

7±1 کمربند عقب وسط  کننده  پیچ ثابت 

50±5 کمربند ایمنی عقب کننده مجموعه قفل  پیچ ثابت 
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Circuit Diagram
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Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Front Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Front Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Seat Belt Buckle Assembly Fixing Nut 50 ± 5

Height Adjuster Assembly Fixing Bolt 23 ± 3.5

Rear Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Rear Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Center Seat Belt Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Center Seat Belt Assembly Fixing Screw 7 ± 1

Rear Seat Belt Buckle Assembly Fixing Bolt 50 ± 5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاور استانداردهای 

ابزار
ابزار عمومی

)N.m(گشتاور توضیحات

50±5 کمربند ایمنی جلو کننده مجموعه  پیچ ثابت 

7±1 کمربند ایمنی جلو کننده مجموعه  پیچ ثابت 

50±5 کمربند کننده مجموعه قفل  مهره ثابت 

23±3/5 کننده ارتفاع  کننده تنظیم  پیچ ثابت 

50±5 کمربند ایمنی عقب کننده مجموعه  پیچ ثابت 

7±1 کمربند ایمنی عقب  کننده مجموعه  پیچ ثابت 

50±5 کمربند عقب وسط  کننده  پیچ ثابت 

7±1 کمربند عقب وسط  کننده  پیچ ثابت 

50±5 کمربند ایمنی عقب کننده مجموعه قفل  پیچ ثابت 
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ON-VEHICLE SERVICE

Front Seat Belt Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left B-pillar lower protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the front left seat belt assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off front seat belt assembly lower bolt protective cover 
(arrow).

b. Remove fixing bolt (arrow) from lower part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

c. Remove the left B-pillar upper protector assembly (See page 50-20).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front seat belt assembly.
Appropriate force should be applied, when removing front seat belt assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing front seat belt assembly.

RM1A320010

RM1A320020

سرویس و نگهداری
کمربند ایمنی جلو مجموعه 

کردن باز 
نکته

کنید.	  از روش مشابه برای سمت راست و چپ استفاده 
گرفته می شود.	  کمربند سمت چپ بکار  رویه های زیر برای 

کنید. 	  کمربند ایمنی جلو استفاده می  کردن مجموعه  که از تجهیزات ایمنی الزم برای پیشگیری از حوادث حین باز  مطمئن شوید 

کمربند ایمنی جلو دچار خراشیدگی نکنید. 	  کردن مجموعه  که تزیینات داخلی را حین باز  کنید  دقت 

  توجه

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوییچ را خاموش 
کنید.  کابل باتری منفی را قطع   -2

کنید. 3- قاب پایینی ستون ستون وسط را باز 
کنید. کمربند ایمنی جلو را باز  4- مجموعه 

a- بــا اســتفاده از یــک پیــچ گوشــتی بــا نــوار محافــظ، قــاب پیــچ پاییــن مجموعــه کمربنــد 
کنیــد. جلــو را بــاز 

کنیــد. کمربنــد ایمنــی جلــو بــاز  کننــده را از قســمت پایینــی مجموعــه  b- پیــچ ثابــت 
)50±5N.m :گشــتاور پیــچ(

کنید. c-قاب باالیی ستون وسط سمت چپ را باز 
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بازدید و بررسی
کمربند ایمنی بازدید و بررسی 

کــه  ج شــده و بتوانــد پــس از رهــا شــدن بازگــردد.در صورتــی  کمربنــد بایــد بــه روانــی از مکانیــزم خــار کمربنــد بــه ســمت پاییــن توســط دســت،  کشــیدن آرام  ۱- هنــگام 
کنیــد. کمربنــد را جایگزیــن  ایــن اتفــاق نیفتــد، 

کنید. کمربند را تعویضس  کنید.در صورت آسیب دیدگی  ۲-کمربند را از لحاظ بریدگی،ساییدگی و شل شدگی بررسی 
کنید. کمربند یا اجزای مربوطه را تعویض  کنید. در صورت آسیب دیدگی،  کشیدگی بیش از اندازه)برای مثال پس از تصادف( بررسی  ۳-کمربند را از جهت 

کشــیده  کــه عمــل قفــل شــدن و بــاز شــدن و یــا لغــرش و  کنیــد.در صورتــی  کنیــد و درگیــری بیــن آن دو را بررســی  کمربنــد را چندیــن بــار ببندیــد و آزاد  ۴-کمربنــد و قفــل 
کنیــد. کمربنــد را جایگزیــن  کمربنــد و یــا قفــل  کمربنــد بــه ســختی صــورت پذیــرد،  شــدن روان 

سیستم کمربند ایمنی باید مرتبا چک شود تا احتمال وو شدت میزان جراحت در زمان تصادف، کاهش یابد.	 

بــه هنــگام بررســی خــودروی تصادفــی، حتمــا سیســتم کمربنــد ایمنــی را بازدیــد کنیــد و جهــت جلوگیــری از عملکــرد نامناســب کمربندهــا،از ســالم بــودن 	 

آن هــا مطمئن شــوید.
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ON-VEHICLE SERVICE

Front Seat Belt Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left B-pillar lower protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the front left seat belt assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off front seat belt assembly lower bolt protective cover 
(arrow).

b. Remove fixing bolt (arrow) from lower part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

c. Remove the left B-pillar upper protector assembly (See page 50-20).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front seat belt assembly.
Appropriate force should be applied, when removing front seat belt assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing front seat belt assembly.
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Inspection

Inspect the front seat belt retractor.

When inclination of front seat belt retractor is 15° or less, 
check that front seat belt can be pulled out from front seat 
belt retractor. When inclination of front seat belt retractor is 
over 45°, check that front seat belt locks.

If result is not as specified, replace front seat belt assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

DO NOT disassemble front seat belt retractor.

Lock

Unlock

Retractor

45 o

RM1A320060

CAUTION

Keep seat belt assembly clean without oil attached and check seat belt assembly for damage, when 
installing front seat belt assembly.
Be sure to tighten all fixing bolts and fixing screws according to specified torque, when installing front 
seat belt assembly.

بازدید و بررسی
کنید. کمربند ایمنی را برررسی  مکانیزم 

کمربند ایمنی را دمونتاژ نکنید.	  مکانیزم 

مجموعه کمربند ایمنی را پاکیزه نگه دارید که روغنی نشود.هنگام نصب بررسی کنید که مجموعه کمربند آسیب ندیده باشد.	 

مطمئن شوید که حین نصب مجموعه کمربند ایمنی، تمامی پیچ های ثابت کننده را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کرده اید.	 

  توجه

  توجه

هنــگام یکــه زاویــه انحــراف مکانیــزم کمربنــد ایمنــی جلــو 15 درجــه یــا کمتــر باشــد، کنتــرل کنیــد 
کــه کمربندایمنــی جلــو مــی توانــد از مکانیــزم بیــرون کشــیده شــود.

کمربنــد  ککــه  کنیــد  کنتــرل  کــه زاویــه انحــراف مکانیــزم بیشــتر از 45 درجــه اســت،  هنگامــی 
ایمنــی قفــل باشــد.

ــو تعویــض  کمربنــد ایمنــی جل کســب نشــد، مجموعــه  کــه نتایــج مشــخص شــده  در صورتــی 
کنیــد.

کنید.  کمربند ایمنی جلو را تعویض  کسب نشد، مجموعه  که نتایج مشخص شده  در صورتی 

بستن
کردن است. مراحل بستن برعکس مراحل باز 

مکانیزم

باز

قفل
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d. Remove fixing bolt (arrow) from upper part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

e. Remove 2 fixing screws (arrow) from guide ring of 
front seat belt assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

f. Remove seat belt guide ring (1) from slot.

g. Remove fixing bolt (1) from front seat belt retractor.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

h. Remove fixing screw (2) from front seat belt retractor.
i. Remove the front left seat belt assembly (3).

RM1A320030

1

RM1A320040

2

3

1

RM1A320050

کنید. کمربند ایمنی جلو باز  کننده را از قسمت باالیی مجموعه  d. پیچ ثابت 
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کمربند جلو را مطابق تصویر بازکنید. e- دو عدد پیچ حلقه راهنمای نوار 
کنید. ج  f- حلقه راهنما)1( را خار

کنید.  کمربند ایمنی جلو را باز  کننده )1( مکانیزم  پیچ ثابت   .g- g
)50±5N.m :گشتاور سفت شدن(

کنید. کننده )2( مکانیزم را باز  h-پیچ ثابت 
ج نمایید.)3( کمربند ایمنی جلو چپ را خار i- مجموعه 
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Inspection

Inspect the front seat belt retractor.

When inclination of front seat belt retractor is 15° or less, 
check that front seat belt can be pulled out from front seat 
belt retractor. When inclination of front seat belt retractor is 
over 45°, check that front seat belt locks.

If result is not as specified, replace front seat belt assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

DO NOT disassemble front seat belt retractor.

Lock

Unlock

Retractor

45 o

RM1A320060

CAUTION

Keep seat belt assembly clean without oil attached and check seat belt assembly for damage, when 
installing front seat belt assembly.
Be sure to tighten all fixing bolts and fixing screws according to specified torque, when installing front 
seat belt assembly.

بازدید و بررسی
کنید. کمربند ایمنی را برررسی  مکانیزم 

کمربند ایمنی را دمونتاژ نکنید.	  مکانیزم 

مجموعه کمربند ایمنی را پاکیزه نگه دارید که روغنی نشود.هنگام نصب بررسی کنید که مجموعه کمربند آسیب ندیده باشد.	 

مطمئن شوید که حین نصب مجموعه کمربند ایمنی، تمامی پیچ های ثابت کننده را مطابق با گشتاور استاندارد سفت کرده اید.	 

  توجه

  توجه

هنــگام یکــه زاویــه انحــراف مکانیــزم کمربنــد ایمنــی جلــو 15 درجــه یــا کمتــر باشــد، کنتــرل کنیــد 
کــه کمربندایمنــی جلــو مــی توانــد از مکانیــزم بیــرون کشــیده شــود.

کمربنــد  ککــه  کنیــد  کنتــرل  کــه زاویــه انحــراف مکانیــزم بیشــتر از 45 درجــه اســت،  هنگامــی 
ایمنــی قفــل باشــد.

ــو تعویــض  کمربنــد ایمنــی جل کســب نشــد، مجموعــه  کــه نتایــج مشــخص شــده  در صورتــی 
کنیــد.

کنید.  کمربند ایمنی جلو را تعویض  کسب نشد، مجموعه  که نتایج مشخص شده  در صورتی 

بستن
کردن است. مراحل بستن برعکس مراحل باز 

مکانیزم

باز

قفل
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d. Remove fixing bolt (arrow) from upper part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

e. Remove 2 fixing screws (arrow) from guide ring of 
front seat belt assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

f. Remove seat belt guide ring (1) from slot.

g. Remove fixing bolt (1) from front seat belt retractor.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

h. Remove fixing screw (2) from front seat belt retractor.
i. Remove the front left seat belt assembly (3).

RM1A320030

1

RM1A320040

2

3

1

RM1A320050

کنید. کمربند ایمنی جلو باز  کننده را از قسمت باالیی مجموعه  d. پیچ ثابت 
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کمربند جلو را مطابق تصویر بازکنید. e- دو عدد پیچ حلقه راهنمای نوار 
کنید. ج  f- حلقه راهنما)1( را خار

کنید.  کمربند ایمنی جلو را باز  کننده )1( مکانیزم  پیچ ثابت   .g- g
)50±5N.m :گشتاور سفت شدن(

کنید. کننده )2( مکانیزم را باز  h-پیچ ثابت 
ج نمایید.)3( کمربند ایمنی جلو چپ را خار i- مجموعه 
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Removal

HINT:

Use same procedures for front passenger seat belt buckle assembly and driver seat belt buckle assembly.
Procedures listed below are for driver seat belt buckle assembly.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front seat assembly (See page 47-7).
4. Remove the driver seat belt buckle assembly.

a. Disengage clips (arrow) from wire harness connector 
on lower side of seat belt buckle.

b. Disengage clips (arrow) from wire harness connector 
on right side of seat belt buckle.

c. Remove fixing nut (1) from seat belt buckle assembly, 
and remove driver seat belt buckle assembly (2).
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front seat belt buckle assembly.
DO NOT scratch interior, when removing front seat belt buckle assembly.
DO NOT damage wire harness and connector, when removing front seat belt buckle assembly.

RM1A320090

1

RM1A320091

2

CAUTION

Be sure to tighten fixing nut according to specified torque, when installing front seat belt buckle 
assembly.
Install connector in place, when installing front seat belt buckle assembly.

با زکردن
نکته: 

کنید.	  کمربند ایمنی صندلی سرنشین جلو و صندلی راننده استفاده  از همین روش برای باز و بست مجموعه قفل 
کمربند صندلی راننده می باشند.	  موارد لیست شده در زیر برای مجموعه قفل 

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- صتدلی جلو چپ را باز 
کمربند راننده کردن قفل  4- باز 

کنید.)فلش( کمربند را آزاد  a. خارهای دسته سیم قفل 

کــرده و  کمربنــد ایمنــی جلــو بــاز  کننــده)1( را از روی مجموعــه قفــل  b. مهــره ثابــت 
کنیــد. ج  کمربنــد ایمنــی صندلــی جلــو )2( را خــار مجموعــه قفــل 

)50±5N.m :گشتاور مهره(

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق 

کنید.	  کمربند راننده را  به درستی وصل  کانکتور قفل  کمربند،  هنگام نصب مجموعه قفل 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است
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Front Seat Belt Buckle Assembly

On-vehicle Inspection

1. Inspect the front seat belt buckle assembly.
a. Disconnect the front seat belt buckle connector 

(arrow).

b. Using a digital multimeter, measure resistance 
between terminals 1 and 2 of front seat belt buckle 
assembly connector.
Under normal condition, measured resistance should 
be ∞ Ω (no continuity) when front seat belt assembly 
is fastened, and measured resistance should be less 
than 0 Ω (continuity) when front seat belt assembly is 
unfastened.

If result is not as specified, replace front seat belt buckle assembly.

RM1A460031

2 1

RM1A320080

کمربند جلو قفل 
بازدید و بررسی روی خودرو

کمربند جلوچپ 1. بررسی قفل 
کنید. کمربندایمنی جلو را جدا  کانکتور قفل   .a

کانکتــور  b. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال مقاومــت بیــن ترمینــال هــای 1 و 2 
کمربنــد جلــو را انــدازه بگیریــد. قفــل 

گیــری شــده مــی بایســت ∞Ω)عــدم ارتبــاط(  ــدازه  تحــت شــرایط معمــول، مقاومــت ان
گیــری شــده  کمربنــد ایمنــی جلــو بســته نشــده اســت مقاومــت انــدازه  کــه  باشــد. در حالتــی 

کمتــراز صفــر اهــم )حالــت وصــل بــودن( باشــد. مــی بایســت 

کنید. کمربند جلو چپ را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق مقدار استاندارد نبود، قفل  ا
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Removal

HINT:

Use same procedures for front passenger seat belt buckle assembly and driver seat belt buckle assembly.
Procedures listed below are for driver seat belt buckle assembly.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front seat assembly (See page 47-7).
4. Remove the driver seat belt buckle assembly.

a. Disengage clips (arrow) from wire harness connector 
on lower side of seat belt buckle.

b. Disengage clips (arrow) from wire harness connector 
on right side of seat belt buckle.

c. Remove fixing nut (1) from seat belt buckle assembly, 
and remove driver seat belt buckle assembly (2).
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front seat belt buckle assembly.
DO NOT scratch interior, when removing front seat belt buckle assembly.
DO NOT damage wire harness and connector, when removing front seat belt buckle assembly.

RM1A320090

1

RM1A320091

2

CAUTION

Be sure to tighten fixing nut according to specified torque, when installing front seat belt buckle 
assembly.
Install connector in place, when installing front seat belt buckle assembly.

با زکردن
نکته: 

کنید.	  کمربند ایمنی صندلی سرنشین جلو و صندلی راننده استفاده  از همین روش برای باز و بست مجموعه قفل 
کمربند صندلی راننده می باشند.	  موارد لیست شده در زیر برای مجموعه قفل 

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- صتدلی جلو چپ را باز 
کمربند راننده کردن قفل  4- باز 

کنید.)فلش( کمربند را آزاد  a. خارهای دسته سیم قفل 

کــرده و  کمربنــد ایمنــی جلــو بــاز  کننــده)1( را از روی مجموعــه قفــل  b. مهــره ثابــت 
کنیــد. ج  کمربنــد ایمنــی صندلــی جلــو )2( را خــار مجموعــه قفــل 

)50±5N.m :گشتاور مهره(

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  پیچ و مهره ها را طبق 

کنید.	  کمربند راننده را  به درستی وصل  کانکتور قفل  کمربند،  هنگام نصب مجموعه قفل 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است
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Front Seat Belt Buckle Assembly

On-vehicle Inspection

1. Inspect the front seat belt buckle assembly.
a. Disconnect the front seat belt buckle connector 

(arrow).

b. Using a digital multimeter, measure resistance 
between terminals 1 and 2 of front seat belt buckle 
assembly connector.
Under normal condition, measured resistance should 
be ∞ Ω (no continuity) when front seat belt assembly 
is fastened, and measured resistance should be less 
than 0 Ω (continuity) when front seat belt assembly is 
unfastened.

If result is not as specified, replace front seat belt buckle assembly.

RM1A460031

2 1

RM1A320080

کمربند جلو قفل 
بازدید و بررسی روی خودرو

کمربند جلوچپ 1. بررسی قفل 
کنید. کمربندایمنی جلو را جدا  کانکتور قفل   .a

کانکتــور  b. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال مقاومــت بیــن ترمینــال هــای 1 و 2 
کمربنــد جلــو را انــدازه بگیریــد. قفــل 

گیــری شــده مــی بایســت ∞Ω)عــدم ارتبــاط(  ــدازه  تحــت شــرایط معمــول، مقاومــت ان
گیــری شــده  کمربنــد ایمنــی جلــو بســته نشــده اســت مقاومــت انــدازه  کــه  باشــد. در حالتــی 

کمتــراز صفــر اهــم )حالــت وصــل بــودن( باشــد. مــی بایســت 

کنید. کمربند جلو چپ را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق مقدار استاندارد نبود، قفل  ا
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Rear Seat Belt Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear seat cushion assembly (See page 47-15).
4. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
5. Remove the rear left seat belt assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from lower part of rear seat 
belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

b. Remove fixing screw (arrow) from rear seat belt 
retractor.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove fixing bolts (arrow) from rear seat belt 
retractor.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

d. Remove the rear left seat belt assembly (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear seat belt assembly.
Appropriate force should be applied, when removing rear seat belt assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing rear seat belt assembly.

RM1A320120

RM1A320130

1

کمربند عقب مجموعه 
بازکردن

نکته: 
کنید.	  از رویه یکسانی برای سمت راست  و چپ استفاده 
موارد لیست شده در زیر برای سمت چپ می باشد.	 

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- صندلی عقب را باز 
کنید. 4- طاقچه عقب را باز 

کمربند عقب چپ کردن  5- باز 
کنید. کمربند ایمنی صندلی عقب را باز  a. پیچ قسمت پایینی 

)50±5N.m :گشتاور پیچ(

 b. پیچ مکانیزم  کمربند عقب چپ را  باز کنید.)فلش(
)7±1N.m :گشتاور پیچ(

c. پیچ مکانیزم  کمربند عقب چپ را  باز کنید.
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند ایمنی عقب چپ را باز  d. مجموعه 
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Height Adjuster Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left B-pillar lower protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the left B-pillar upper protector assembly (See page 50-20).
5. Remove the height adjuster assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from upper part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

b. Remove fixing bolt (arrow) from height adjuster 
assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

c. Remove height adjuster assembly (1) from dowel pin.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing height adjuster assembly.
Appropriate force should be applied, when removing height adjuster assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing height adjuster assembly.

RM1A320030

RM1A320110

1

CAUTION

Be sure to tighten fixing bolts according to specified torque, when installing height adjuster assembly.

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  کمربند را طبق  کننده ارتفاع  هنگام نصب پیچ های تنظیم 

  توجه

با زکردن
نکته: 

کنید.	  از رویه یکسانی برای سمت راست و چپ استفاده 
موارد لیست شده در زیر برای سمت چپ می باشند.	 

کنید. 1. تمای وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. 2.کابل منفی باتری را قطع 

کنید. 3. قاب پایینی ستون وسط را باز 
کنید. 4. قاب باالیی ستون وسط را باز 

کنید.  کمربند ایمنی جلو را باز  a. پیچ قسمت باالیی از مجموعه 
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند را  باز  کننده ارتفاع  پیچ تنظیم   .b.b
)23±3/5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند )1( را از روی پینراهنما باز  کننده ارتفاع  c. تنظیم 

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کمربند کننده ارتفاع  تنظیم 
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Rear Seat Belt Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear seat cushion assembly (See page 47-15).
4. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
5. Remove the rear left seat belt assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from lower part of rear seat 
belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

b. Remove fixing screw (arrow) from rear seat belt 
retractor.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove fixing bolts (arrow) from rear seat belt 
retractor.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

d. Remove the rear left seat belt assembly (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear seat belt assembly.
Appropriate force should be applied, when removing rear seat belt assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing rear seat belt assembly.

RM1A320120

RM1A320130

1

کمربند عقب مجموعه 
بازکردن

نکته: 
کنید.	  از رویه یکسانی برای سمت راست  و چپ استفاده 
موارد لیست شده در زیر برای سمت چپ می باشد.	 

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   -2

کنید. 3- صندلی عقب را باز 
کنید. 4- طاقچه عقب را باز 

کمربند عقب چپ کردن  5- باز 
کنید. کمربند ایمنی صندلی عقب را باز  a. پیچ قسمت پایینی 

)50±5N.m :گشتاور پیچ(

 b. پیچ مکانیزم  کمربند عقب چپ را  باز کنید.)فلش(
)7±1N.m :گشتاور پیچ(

c. پیچ مکانیزم  کمربند عقب چپ را  باز کنید.
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند ایمنی عقب چپ را باز  d. مجموعه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1320

کمربند ایمنی  - 31

Chery Automobile Co., Ltd.

32 - SEAT BELT

32–13

32

Height Adjuster Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left B-pillar lower protector assembly (See page 50-18).
4. Remove the left B-pillar upper protector assembly (See page 50-20).
5. Remove the height adjuster assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from upper part of front 
seat belt assembly.
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

b. Remove fixing bolt (arrow) from height adjuster 
assembly.
(Tightening torque: 23 ± 3.5 N·m)

c. Remove height adjuster assembly (1) from dowel pin.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing height adjuster assembly.
Appropriate force should be applied, when removing height adjuster assembly. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior, when removing height adjuster assembly.

RM1A320030

RM1A320110

1

CAUTION

Be sure to tighten fixing bolts according to specified torque, when installing height adjuster assembly.

کنید.	  گشتاور استاندارد سفت  کمربند را طبق  کننده ارتفاع  هنگام نصب پیچ های تنظیم 

  توجه

با زکردن
نکته: 

کنید.	  از رویه یکسانی برای سمت راست و چپ استفاده 
موارد لیست شده در زیر برای سمت چپ می باشند.	 

کنید. 1. تمای وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. 2.کابل منفی باتری را قطع 

کنید. 3. قاب پایینی ستون وسط را باز 
کنید. 4. قاب باالیی ستون وسط را باز 

کنید.  کمربند ایمنی جلو را باز  a. پیچ قسمت باالیی از مجموعه 
)50±5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند را  باز  کننده ارتفاع  پیچ تنظیم   .b.b
)23±3/5N.m :گشتاور پیچ(

کنید. کمربند )1( را از روی پینراهنما باز  کننده ارتفاع  c. تنظیم 

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

کمربند کننده ارتفاع  تنظیم 
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32 - SEAT BELT

32–16

32

Rear Seat Belt Buckle Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear seat cushion assembly (See page 47-15).
4. Remove the rear seat belt buckle assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from rear seat belt buckle 
assembly, and remove rear seat belt buckle assembly 
(1).
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear seat belt buckle 
assembly.
DO NOT scratch interior, when removing rear seat belt buckle assembly.

1

RM1A320150

CAUTION

Be sure to tighten fixing bolt according to specified torque, when installing rear seat belt buckle 
assembly.

کمربند عقب قفل 
با زکردن

کمربند ایمنی صندلی عقب مراقب باشید تا تزیینات داخلی دچار خراشیدگی نشود.	  کردن مجموعه قفل  هنگام باز 

هنگام نصب قفل کمربند صندلی عقب، پیج ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. 2-کابل منفی باتری را قطع 

کنید. 3-صندلی عقب را باز 
کردن قفل صندلی عقب 4-باز 

کمربند ایمنی عقب   کرده و مجموعه قفل  کمربند ایمنی صندلی عقب  باز  a. پیچ قفل 
ج نمایید. کمربند ایمنی را خار کرده و قفل  را باز 

)50±5N.m :گشتاور پیچ(

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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32 - SEAT BELT

32–15

32

Inspection

Check the rear seat belt retractor.

HINT:

When inclination of rear seat belt retractor is 15° or less, 
check that rear seat belt can be pulled out from rear seat belt 
retractor. When inclination of rear seat belt retractor is over 
45°, check that rear seat belt locks.

If result is not as specified, replace rear seat belt assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

DO NOT disassemble rear seat belt retractor.

RM1A320140

Unlock

Lock

45
o

Retractor

CAUTION

Keep seat belt assembly clean without oil attached and check seat belt assembly for damage, when 
installing rear seat belt assembly.
Be sure to tighten all fixing bolts and fixing screw according to specified torque, when installing rear seat 
belt assembly.

کنید.	  کمربند خودداری  کردن مکانیزم  از دمونتاژ 

کمربند عقب تمیز بوده و عاری از روغن باشد و هنگام نصب صدمه ندیده باشد.	  که  کنید  کنترل 

کنید.	  گشتاور  استاندارد سفت  کمربند عقب را طبق  پیچ های مجموعه 

  توجه

  توجه

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کمربند ایمنی صندلی عقب را  مکانیزم 

نکته : 
کمتــر باشــد،  کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب 15 درجــه یــا  کــه زاویــه انحــراف مکانیــزم  هنگامــی 

ج می شــود. کمربنــد عقــب از مکانیــزم خــار کــه نــوار  کنیــد  کنتــرل 
کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب بیشــتر از 45 درجــه باشــد،  کــه زاویــه انحــراف مکانیــم  هنگامــی 

کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب قفــل باشــد. کــه  کنیــد  کنتــرل 

کمربند ایمنی صندلی عقب را تعویض نمایید. که نتیجه مطابق موارد فوق نباشد، مجموعه  درصورتی 
بستن 

مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

قفل

باز

کمربند مکانیزم 
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32 - SEAT BELT

32–16

32

Rear Seat Belt Buckle Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear seat cushion assembly (See page 47-15).
4. Remove the rear seat belt buckle assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from rear seat belt buckle 
assembly, and remove rear seat belt buckle assembly 
(1).
(Tightening torque: 50 ± 5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear seat belt buckle 
assembly.
DO NOT scratch interior, when removing rear seat belt buckle assembly.

1

RM1A320150

CAUTION

Be sure to tighten fixing bolt according to specified torque, when installing rear seat belt buckle 
assembly.

کمربند عقب قفل 
با زکردن

کمربند ایمنی صندلی عقب مراقب باشید تا تزیینات داخلی دچار خراشیدگی نشود.	  کردن مجموعه قفل  هنگام باز 

هنگام نصب قفل کمربند صندلی عقب، پیج ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. 1- وسایل الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. 2-کابل منفی باتری را قطع 

کنید. 3-صندلی عقب را باز 
کردن قفل صندلی عقب 4-باز 

کمربند ایمنی عقب   کرده و مجموعه قفل  کمربند ایمنی صندلی عقب  باز  a. پیچ قفل 
ج نمایید. کمربند ایمنی را خار کرده و قفل  را باز 

)50±5N.m :گشتاور پیچ(

بستن 
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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32 - SEAT BELT

32–15

32

Inspection

Check the rear seat belt retractor.

HINT:

When inclination of rear seat belt retractor is 15° or less, 
check that rear seat belt can be pulled out from rear seat belt 
retractor. When inclination of rear seat belt retractor is over 
45°, check that rear seat belt locks.

If result is not as specified, replace rear seat belt assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

DO NOT disassemble rear seat belt retractor.

RM1A320140

Unlock

Lock

45
o

Retractor

CAUTION

Keep seat belt assembly clean without oil attached and check seat belt assembly for damage, when 
installing rear seat belt assembly.
Be sure to tighten all fixing bolts and fixing screw according to specified torque, when installing rear seat 
belt assembly.

کنید.	  کمربند خودداری  کردن مکانیزم  از دمونتاژ 

کمربند عقب تمیز بوده و عاری از روغن باشد و هنگام نصب صدمه ندیده باشد.	  که  کنید  کنترل 

کنید.	  گشتاور  استاندارد سفت  کمربند عقب را طبق  پیچ های مجموعه 

  توجه

  توجه

بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کمربند ایمنی صندلی عقب را  مکانیزم 

نکته : 
کمتــر باشــد،  کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب 15 درجــه یــا  کــه زاویــه انحــراف مکانیــزم  هنگامــی 

ج می شــود. کمربنــد عقــب از مکانیــزم خــار کــه نــوار  کنیــد  کنتــرل 
کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب بیشــتر از 45 درجــه باشــد،  کــه زاویــه انحــراف مکانیــم  هنگامــی 

کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب قفــل باشــد. کــه  کنیــد  کنتــرل 

کمربند ایمنی صندلی عقب را تعویض نمایید. که نتیجه مطابق موارد فوق نباشد، مجموعه  درصورتی 
بستن 

مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

قفل

باز

کمربند مکانیزم 
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Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–4

33

Specifications
Torque Specifications

Tools
Special Tool

RM1A330900

Transponder

IMMO EMS

Algorithm 1 (sk)
KeyID

Algorithm 1 (sk)
Algorithm 2 (sk,PIN)
KeyID   VIN

Algorithm 2 (sk,PIN)
VIN

Description Torque (N·m)

Instrument Panel Relay Box Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

BCM Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–4

33

Specifications
Torque Specifications

Tools
Special Tool

RM1A330900

Transponder

IMMO EMS

Algorithm 1 (sk)
KeyID

Algorithm 1 (sk)
Algorithm 2 (sk,PIN)
KeyID   VIN

Algorithm 2 (sk,PIN)
VIN

Description Torque (N·m)

Instrument Panel Relay Box Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

BCM Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

IMMO کنترل ترانسپوندرواحد  ECU

X-431 دستگاه عیب یاب

ابزارها
ابزار عمومی

استانداردها
گشتاورها جدول 

)N.m(گشتاور توضیحات

0.7±0.2 پیچ جعبه فیوز داشبورد

0.7±0.2 BCM پیچ
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آشنایی
معرفی

کنتــرل موتــور )ECM( مــی باشــد. واحــد  ــر ایموبالیــزر )IMMO(، و واحــد  کنترل کلیــد )شــامل ترانســپوندر(، آنتــن ایموبالیــزر ،  سیســتم ایموبالیــزر شــامل مجموعــه 
گــر  گــردد، ا کلیــد در ســوئیچ موتــور وارد مــی  کــه  کنــد. زمانــی  کنتــرل موتــور را محقــق مــی  کــه ارتبــاط بــا ترانســپوندر و واحــد  کنتــرل ایموبالیــزر قســمت اصلــی اســت 
کنتــرل موتــور ســیگنالی را بــه عملگرهــای موتــور مــی  کنتــرل ایموبالیــزر و ترانســپوندر در بــازه زمانــی مشــخص بــه طــور موفقیــت آمیــزی تاییــد شــوند  واحــد  واحــد 

فرســتد تــا موتــور خــودرو بتوانــد روشــن شــود. 

معرفی اجزاء
کنترل بدنه. 1  واحد 
2 . IMMO گرفتــه شــده و ســخت افــزار کارکــرد IMMO بــرای اشــاره بــه وظیفــه ایموبالیــزر بــکار  کنتــرل ایموبالیــزر توســط BCM صــورت می پذیــرد.  وظیفــه اصلــی 

کــه الگوریتــم تقویــت ترانســپوندر  کــه شــامل ریــز پردازنــده و نیمــه رســانا هــای مختلــف مــی باشــد  کنتــرل الکترونیکــی اســت  همــان BCM مــی باشــد. ایــن واحــد 
کدهــای خطــا و  کلیــد، تناســب اطالعــات و  و ECM را هماننــد تاریــخ مــورد نظــر بــرای عملیــات سیســتم و خدمــات عیــب یــاب پــس از فــروش ماننــد اطالعــات 
کــرده و دســتورات  کنــد و بــا هــر مولفــه بصورتــی منظــم ارتبــاط برقــرار  کنتــرل مــی  گرفتــه خواهــد شــد. ایــن شــیوه محقــق ســازی وظیفــه ایموبالیــزر را  غیــره بــکار 

و داده هــا را منتقــل مــی نمایــد. 
ترانسپوندر و آنتن ایموبالیزر . 3

کلیــد خــودرو وجــود دارد. و ایــن یــک وســیله غیــر فعــال محســوب مــی شــود. یعنــی بــه باتــری نیــازی نــدارد. در طــی عملکــرد سیســتم، ایــن مولفــه  ترانســپوندر در هــر 
 وظیفــه تاییــد مــدارک IMMO را برعهــده داشــته و بــا آنتــن ایموبالیــزر عمــل مــی نمایــد. فاصلــه انتقــال موثــر بــرای اطالعــات ترانســپوندر 2 تــا 3 ســانتیمتر مــی باشــد. 
آنتــن ایموبالیــزر بــر روی مغــزی ســوئیچ نصــب شــده و بــه BCM از طریــق دســته ســیم متصــل بــوده تــا انــرژی الزم بــرای انتقــال ســیگنال هــا بیــن BCM و ترانســپوندر 

را تامیــن نماید.
4 .)ECM( کنترل موتور واحد 
کــرده و مــدارک . 5 کــرده و مقایســه اطالعــات را ذخیــره  کــه الگوریتــم تاییــد را بــا  IMMO محقــق  کننــده خدمــات سیســتم اســت  کنتــرل موتــور یــک تامیــن  واحــد 

کنــد.  کــه روشــن مــی باشــد ارســال مــی  مــورد نظــر را در زمانــی 

عملکرد
کــردن، IMMO وضعیــت تاییــد بــی ســیم  و انــرژی خروجــی و داده هــا بــه ترانســپوندر را از طریــق آنتــن . 1 کلیــد در ســوئیچ موتــور و روشــن  کــردن  پــس از وارد 

کنــد.  کنــد. همچنیــن ECM مــدارک تقاضــا را بــه IMMO ارســال مــی  ایموبالیــزر وارد مــی 
کــه تاییدیــه IMMO و . 2 مــوارد IMMO ممکــن اســت فــورا پــس از دریافــت تقاضــای مــورد تاییــد از ECM عکــس العمــل نشــان ندهــد، ولــی بــه ECM تــا زمانــی 

ترانســپوندر شــود عکــس العمــل نشــان خواهــد داد
کــه تاییــد موفقیــت آمیــز باشــد؛ IMMO بــه تاییــد . 3 کنــد. در صورتــی  پــس از دریافــت ســیگنال صحیــح بــدون ســیم، ترانســپوندر تاییــد رمــز بــا IMMO  را اجــرا مــی 

رمــز از ECM عکــس العمــل نشــان خواهــد داد و در صــورت عــدم موفقیــت مــی توانــد هیــچ عکــس العملــی را از خــود نشــان ندهــد. 
ــود، ECM اجــازه جرقــه را صــادر . 4 کــه عمــل تاییــد موفــق ب ــی  ــار دیگــر تاییــد رمــز را انجــام مــی دهــد و در صورت پــس از دریافــت پاســخ از IMMO ، ECM یکب

ــور را نمــی دهــد.  نمــوده، و در صورتیکــه ناموفــق باشــد،؛ ECM اجــازه روشــن شــدن موت
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33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–4

33

Specifications
Torque Specifications

Tools
Special Tool

RM1A330900

Transponder

IMMO EMS

Algorithm 1 (sk)
KeyID

Algorithm 1 (sk)
Algorithm 2 (sk,PIN)
KeyID   VIN

Algorithm 2 (sk,PIN)
VIN

Description Torque (N·m)

Instrument Panel Relay Box Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

BCM Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–4

33

Specifications
Torque Specifications

Tools
Special Tool

RM1A330900

Transponder

IMMO EMS

Algorithm 1 (sk)
KeyID

Algorithm 1 (sk)
Algorithm 2 (sk,PIN)
KeyID   VIN

Algorithm 2 (sk,PIN)
VIN

Description Torque (N·m)

Instrument Panel Relay Box Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

BCM Fixing Bolt 0.7 ± 0.2

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

IMMO کنترل ترانسپوندرواحد  ECU

X-431 دستگاه عیب یاب

ابزارها
ابزار عمومی

استانداردها
گشتاورها جدول 

)N.m(گشتاور توضیحات

0.7±0.2 پیچ جعبه فیوز داشبورد

0.7±0.2 BCM پیچ
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32-سیستم ایموبالیزر

آشنایی
معرفی

کنتــرل موتــور )ECM( مــی باشــد. واحــد  ــر ایموبالیــزر )IMMO(، و واحــد  کنترل کلیــد )شــامل ترانســپوندر(، آنتــن ایموبالیــزر ،  سیســتم ایموبالیــزر شــامل مجموعــه 
گــر  گــردد، ا کلیــد در ســوئیچ موتــور وارد مــی  کــه  کنــد. زمانــی  کنتــرل موتــور را محقــق مــی  کــه ارتبــاط بــا ترانســپوندر و واحــد  کنتــرل ایموبالیــزر قســمت اصلــی اســت 
کنتــرل موتــور ســیگنالی را بــه عملگرهــای موتــور مــی  کنتــرل ایموبالیــزر و ترانســپوندر در بــازه زمانــی مشــخص بــه طــور موفقیــت آمیــزی تاییــد شــوند  واحــد  واحــد 

فرســتد تــا موتــور خــودرو بتوانــد روشــن شــود. 

معرفی اجزاء
کنترل بدنه. 1  واحد 
2 . IMMO گرفتــه شــده و ســخت افــزار کارکــرد IMMO بــرای اشــاره بــه وظیفــه ایموبالیــزر بــکار  کنتــرل ایموبالیــزر توســط BCM صــورت می پذیــرد.  وظیفــه اصلــی 

کــه الگوریتــم تقویــت ترانســپوندر  کــه شــامل ریــز پردازنــده و نیمــه رســانا هــای مختلــف مــی باشــد  کنتــرل الکترونیکــی اســت  همــان BCM مــی باشــد. ایــن واحــد 
کدهــای خطــا و  کلیــد، تناســب اطالعــات و  و ECM را هماننــد تاریــخ مــورد نظــر بــرای عملیــات سیســتم و خدمــات عیــب یــاب پــس از فــروش ماننــد اطالعــات 
کــرده و دســتورات  کنــد و بــا هــر مولفــه بصورتــی منظــم ارتبــاط برقــرار  کنتــرل مــی  گرفتــه خواهــد شــد. ایــن شــیوه محقــق ســازی وظیفــه ایموبالیــزر را  غیــره بــکار 

و داده هــا را منتقــل مــی نمایــد. 
ترانسپوندر و آنتن ایموبالیزر . 3

کلیــد خــودرو وجــود دارد. و ایــن یــک وســیله غیــر فعــال محســوب مــی شــود. یعنــی بــه باتــری نیــازی نــدارد. در طــی عملکــرد سیســتم، ایــن مولفــه  ترانســپوندر در هــر 
 وظیفــه تاییــد مــدارک IMMO را برعهــده داشــته و بــا آنتــن ایموبالیــزر عمــل مــی نمایــد. فاصلــه انتقــال موثــر بــرای اطالعــات ترانســپوندر 2 تــا 3 ســانتیمتر مــی باشــد. 
آنتــن ایموبالیــزر بــر روی مغــزی ســوئیچ نصــب شــده و بــه BCM از طریــق دســته ســیم متصــل بــوده تــا انــرژی الزم بــرای انتقــال ســیگنال هــا بیــن BCM و ترانســپوندر 

را تامیــن نماید.
4 .)ECM( کنترل موتور واحد 
کــرده و مــدارک . 5 کــرده و مقایســه اطالعــات را ذخیــره  کــه الگوریتــم تاییــد را بــا  IMMO محقــق  کننــده خدمــات سیســتم اســت  کنتــرل موتــور یــک تامیــن  واحــد 

کنــد.  کــه روشــن مــی باشــد ارســال مــی  مــورد نظــر را در زمانــی 

عملکرد
کــردن، IMMO وضعیــت تاییــد بــی ســیم  و انــرژی خروجــی و داده هــا بــه ترانســپوندر را از طریــق آنتــن . 1 کلیــد در ســوئیچ موتــور و روشــن  کــردن  پــس از وارد 

کنــد.  کنــد. همچنیــن ECM مــدارک تقاضــا را بــه IMMO ارســال مــی  ایموبالیــزر وارد مــی 
کــه تاییدیــه IMMO و . 2 مــوارد IMMO ممکــن اســت فــورا پــس از دریافــت تقاضــای مــورد تاییــد از ECM عکــس العمــل نشــان ندهــد، ولــی بــه ECM تــا زمانــی 

ترانســپوندر شــود عکــس العمــل نشــان خواهــد داد
کــه تاییــد موفقیــت آمیــز باشــد؛ IMMO بــه تاییــد . 3 کنــد. در صورتــی  پــس از دریافــت ســیگنال صحیــح بــدون ســیم، ترانســپوندر تاییــد رمــز بــا IMMO  را اجــرا مــی 

رمــز از ECM عکــس العمــل نشــان خواهــد داد و در صــورت عــدم موفقیــت مــی توانــد هیــچ عکــس العملــی را از خــود نشــان ندهــد. 
ــود، ECM اجــازه جرقــه را صــادر . 4 کــه عمــل تاییــد موفــق ب ــی  ــار دیگــر تاییــد رمــز را انجــام مــی دهــد و در صورت پــس از دریافــت پاســخ از IMMO ، ECM یکب

ــور را نمــی دهــد.  نمــوده، و در صورتیکــه ناموفــق باشــد،؛ ECM اجــازه روشــن شــدن موت
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33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–6

33

Engine Immobilizer System Match

Match engine immobilizer system after ECM replacement

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Programming ECM] on After sale function 
screen.

Please input a VIN with 17 digits.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330300

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330310

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330320

Input

Please input a VIN with 17 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330330

معرفی سوئیچ
پس از تعویض ECU باید سیستم ایموبالیزر معرفی شود.

کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 
کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Programming ECM را انتخاب 

کنید.	  شماره شاسی )VIN( ۱۷ رقمی را وارد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1328

32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–5

33

General Tool

Special Attention

Never reset any control module during operation (unless under guidance of after-sale service department).  If 
version of PC diagnostic tester must be 3.31 or higher, version of X-431 must be 56.80 or higher. When wrong 
security codes are input continuously, turn ignition switch to ON and input it again after waiting for a specified 
time.

Waiting Time for Continuously Inputting Wrong Code

Note: 
It is necessary to turn on ignition switch and wait for 10 seconds to enter again when entering wrong security 
code twice continuously. If wrong security code is entered again after 10 seconds, wrong numbers cannot be 
accumulated. 
For example: if entering wrong security code twice continuously, but wrong security code is entered again 
after 10 seconds, internal counter will not record the current number and keep original number. If turning off 
ignition switch without waiting specified time, waiting time will be reset to 0 and recount, so be sure to wait and 
turn ignition switch to ON.

Digital Multimeter

RCH0000002

Number for Inputting Wrong 

Code

Recorded Number by Internal 

Calculator
Waiting Time

0 0 0 s

1 1 10 s

2 2 10 s

3 3 10 min

4 4 20 min

5 5 40 min

6 6 80 min

7 7 160 min

8 8 320 min

9 9 640 min

10 10 1280 min

> 10 10 1280 min

توجه ویژه 
کــه تســتر عیــب  کنترلــی را ریســت نکنید)مگــر آنکــه تحــت راهنمایــی قســمت خدمــات پــس از فــروش باشــید(. در صورتــی  هرگــز در طــی انجــام عملیــات هیــچ واحــد 
کــه رمــز هــای امنیتــی اشــتباه بصــورت مســمتر  کامپیوتــری الزم اســت بایــد 3.31 و یــا باالتــر باشــد، ورژن X -431 مــی بایســتی 56.90 و یــا باالتــر باشــد. زمانــی  یــاب 

کــرده و یکبــار دیگــر پــس از مــدت زمــان اســتاندارد داده هــا را وارد نماییــد. گردنــد، ســوئیچ را روشــن  وارد 

زمان انتظار برای رمز اشتباه بصورت مستمر وارد شده

نکته: 
کــرده و بــرای مــدت 10 ثانیــه صبــر  کــه ســوئیچ را روشــن  ع ضــروری مــی باشــد  کــد امنیتــی اشــتباه بصــورت مســتمر بــرای بــار دوم وارد شــود. ایــن موضــو کــه   هنگامــی 

کنیــد. کــد ســوئیچ را وارد نماییــد وارد  کنیــد تــا دوبــاره 
گردد.  کد اشتباه یکبار دیگر پس از 10 ثانیه وارد شود، تعداد موارد اشتباه نمی تواند انباشته  که  در صورتی 

کــد امنیتــی اشــتباه نیــز پــس از 10 ثانیــه وارد شــود، شمارشــگر داخلــی نمــی توانــد  کــد امنیتــی اشــتباه بــرای بــار دوم بصــورت مســتمر، امــا   بــرای مثــال، در صــورت ورود 
کــه ســوئیچ بــدون زمــان اســتاندارد خامــوش شــود، زمــان انتظــار دوبــاره صفــر شــده، و مجددا  کنــد. درصورتــی  کــرده و شــماره اصلــی را ثبــت مــی  شــماره کنونــی را ثبــت 

کنیــد.  کــرده و ســپس ســوئیچ را روشــن  کــه مــدت زمــان مــورد نظــر را صبــر  گردیــد  شــمارش خواهــد شــد، پــس مطمئــن 

مولتی متر دیجیتال

زمان انتظار کدهای ذخیره شده تعداد  کد دفعات ورود اشتباه 

0ثانیه 0 ۰

10ثانیه 1 ۱

10ثانیه 2 ۲

10دقیقه 3 ۳

20دقیقه 4 ۴

40دقیقه 5 ۵

80دقیقه 6 ۶

160دقیقه 7 ۷

320دقیقه 8 ۸

640دقیقه 9 ۹

1280دقیقه 10 ۱۰

1280دقیقه 10 >۱۰
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Engine Immobilizer System Match

Match engine immobilizer system after ECM replacement

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Programming ECM] on After sale function 
screen.

Please input a VIN with 17 digits.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330300

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330310

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330320

Input

Please input a VIN with 17 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330330

معرفی سوئیچ
پس از تعویض ECU باید سیستم ایموبالیزر معرفی شود.

کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 
کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Programming ECM را انتخاب 

کنید.	  شماره شاسی )VIN( ۱۷ رقمی را وارد 
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General Tool

Special Attention

Never reset any control module during operation (unless under guidance of after-sale service department).  If 
version of PC diagnostic tester must be 3.31 or higher, version of X-431 must be 56.80 or higher. When wrong 
security codes are input continuously, turn ignition switch to ON and input it again after waiting for a specified 
time.

Waiting Time for Continuously Inputting Wrong Code

Note: 
It is necessary to turn on ignition switch and wait for 10 seconds to enter again when entering wrong security 
code twice continuously. If wrong security code is entered again after 10 seconds, wrong numbers cannot be 
accumulated. 
For example: if entering wrong security code twice continuously, but wrong security code is entered again 
after 10 seconds, internal counter will not record the current number and keep original number. If turning off 
ignition switch without waiting specified time, waiting time will be reset to 0 and recount, so be sure to wait and 
turn ignition switch to ON.

Digital Multimeter

RCH0000002

Number for Inputting Wrong 

Code

Recorded Number by Internal 

Calculator
Waiting Time

0 0 0 s

1 1 10 s

2 2 10 s

3 3 10 min

4 4 20 min

5 5 40 min

6 6 80 min

7 7 160 min

8 8 320 min

9 9 640 min

10 10 1280 min

> 10 10 1280 min

توجه ویژه 
کــه تســتر عیــب  کنترلــی را ریســت نکنید)مگــر آنکــه تحــت راهنمایــی قســمت خدمــات پــس از فــروش باشــید(. در صورتــی  هرگــز در طــی انجــام عملیــات هیــچ واحــد 
کــه رمــز هــای امنیتــی اشــتباه بصــورت مســمتر  کامپیوتــری الزم اســت بایــد 3.31 و یــا باالتــر باشــد، ورژن X -431 مــی بایســتی 56.90 و یــا باالتــر باشــد. زمانــی  یــاب 

کــرده و یکبــار دیگــر پــس از مــدت زمــان اســتاندارد داده هــا را وارد نماییــد. گردنــد، ســوئیچ را روشــن  وارد 

زمان انتظار برای رمز اشتباه بصورت مستمر وارد شده

نکته: 
کــرده و بــرای مــدت 10 ثانیــه صبــر  کــه ســوئیچ را روشــن  ع ضــروری مــی باشــد  کــد امنیتــی اشــتباه بصــورت مســتمر بــرای بــار دوم وارد شــود. ایــن موضــو کــه   هنگامــی 

کنیــد. کــد ســوئیچ را وارد نماییــد وارد  کنیــد تــا دوبــاره 
گردد.  کد اشتباه یکبار دیگر پس از 10 ثانیه وارد شود، تعداد موارد اشتباه نمی تواند انباشته  که  در صورتی 

کــد امنیتــی اشــتباه نیــز پــس از 10 ثانیــه وارد شــود، شمارشــگر داخلــی نمــی توانــد  کــد امنیتــی اشــتباه بــرای بــار دوم بصــورت مســتمر، امــا   بــرای مثــال، در صــورت ورود 
کــه ســوئیچ بــدون زمــان اســتاندارد خامــوش شــود، زمــان انتظــار دوبــاره صفــر شــده، و مجددا  کنــد. درصورتــی  کــرده و شــماره اصلــی را ثبــت مــی  شــماره کنونــی را ثبــت 

کنیــد.  کــرده و ســپس ســوئیچ را روشــن  کــه مــدت زمــان مــورد نظــر را صبــر  گردیــد  شــمارش خواهــد شــد، پــس مطمئــن 

مولتی متر دیجیتال

زمان انتظار کدهای ذخیره شده تعداد  کد دفعات ورود اشتباه 

0ثانیه 0 ۰

10ثانیه 1 ۱

10ثانیه 2 ۲

10دقیقه 3 ۳

20دقیقه 4 ۴

40دقیقه 5 ۵

80دقیقه 6 ۶

160دقیقه 7 ۷

320دقیقه 8 ۸

640دقیقه 9 ۹

1280دقیقه 10 ۱۰

1280دقیقه 10 >۱۰
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Match engine immobilizer system after BCM replacement

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (ARRIZO 7) on X-431 
3G diagnostic tester (the latest software) to enter the 
system and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Programming IMMO (learn SK from EMS)] 
on After sale function screen.

Please input a VIN with 17 digits.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330380

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330390

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330400

Input

Please input a VIN with 17 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330330

کنید. سیستم ایموبالیزر موتور را پس از تعویض BCM معرفی 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Programming  IMMO را انتخاب 

کنید.	  شماره شاسی )VIN( ۱۷ رقمی را وارد 
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When "Write VIN succeeded" is displayed on Write VIN 
screen, click "OK".

When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to program ECM" is displayed on 
Programming ECM screen, click "OK".

Program for ECM is completed.
After matching is completed, turn ignition switch to OFF, disconnect diagnostic tester and wait for 
approximately 10 seconds, then turn ignition switch to ON and wait for approximately 10 seconds so that 
system certification is successful.

Write VIN

Write VIN Succeeded !!

OK

RM1A330340

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330350

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330360

Programming ECM

Succeeded to program ECM!

OK

RM1A330370

کنید.	  کلیک   OK بر روی ،VIN پس از مشاهده موفقیت آمیز بودن ورود

کنید.	   OK کرده و کلید را وارد  کد ۸ رقمی  در این مرحله 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را یکبار دیگر وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کامل شده است. 	   ECU برنامه ریزی
کرده و مدت 10  کنید و تقریبا 10 ثانیه منتظر بمانید. سپس سوئیچ را روشن  کرده، و تستر عیب یاب را قطع  پس از اتمام عملیات معرفی، سوئیچ را خاموش 

کنید تا تایید سیستم با موفقیت به انجام برسد.  ثانیه صبر 
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Match engine immobilizer system after BCM replacement

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (ARRIZO 7) on X-431 
3G diagnostic tester (the latest software) to enter the 
system and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Programming IMMO (learn SK from EMS)] 
on After sale function screen.

Please input a VIN with 17 digits.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330380

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330390

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330400

Input

Please input a VIN with 17 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330330

کنید. سیستم ایموبالیزر موتور را پس از تعویض BCM معرفی 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Programming  IMMO را انتخاب 

کنید.	  شماره شاسی )VIN( ۱۷ رقمی را وارد 
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When "Write VIN succeeded" is displayed on Write VIN 
screen, click "OK".

When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to program ECM" is displayed on 
Programming ECM screen, click "OK".

Program for ECM is completed.
After matching is completed, turn ignition switch to OFF, disconnect diagnostic tester and wait for 
approximately 10 seconds, then turn ignition switch to ON and wait for approximately 10 seconds so that 
system certification is successful.

Write VIN

Write VIN Succeeded !!

OK

RM1A330340

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330350

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330360

Programming ECM

Succeeded to program ECM!

OK

RM1A330370

کنید.	  کلیک   OK بر روی ،VIN پس از مشاهده موفقیت آمیز بودن ورود

کنید.	   OK کرده و کلید را وارد  کد ۸ رقمی  در این مرحله 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را یکبار دیگر وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کامل شده است. 	   ECU برنامه ریزی
کرده و مدت 10  کنید و تقریبا 10 ثانیه منتظر بمانید. سپس سوئیچ را روشن  کرده، و تستر عیب یاب را قطع  پس از اتمام عملیات معرفی، سوئیچ را خاموش 

کنید تا تایید سیستم با موفقیت به انجام برسد.  ثانیه صبر 
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Add old keys

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function screen.

Please select [Add the old keys] on Perform routine 
program screen.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330420

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330430

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330440

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A330450

کنید کلیدهای قدیمی را اضافه 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Key match را انتخاب 

وارد گزینه Add the old keys شوید.	 
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When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to program IMMO" is displayed on 
Programming IMMO (learn SK from EMS) screen, click 
"OK".

Program for IMMO is completed.

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330350

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330360

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Succeeded to program IMMO!

OK

RM1A330410

CAUTION

After matching is completed, turn ignition switch to OFF, disconnect diagnostic tester and wait for 
approximately 10 seconds, then turn ignition switch to ON and wait for approximately 10 seconds so that 
system certification is successful. After replacing BCM, perform "Add the old keys" and "wireless key 
match" operations for original key.

کنید.	   OK کرده و کلید ۸ رقمی را وارد  کد 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را مجددا وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کامل شده است.	   IMMO برنامه ریزی

کــرده تســتر عیــب یــاب را جــدا کنیــد و مــدت 10 ثانیــه صبــر نماییــد. ســپس ســوئیچ 	  پــس از اینکــه ســازگاری بــه پایــان رســید، ســوئیچ اســتارت را خامــوش 

کلیدهــای قدیمــی«  کــردن  گــردد. پــس از جایگزینــی BCM  عملیــات » اضافــه  کنیــد تــا سیســتم بــا موفقیــت تاییــد  کــرده و مــدت 10 ثانیــه صبــر  را روشــن 

کلیــد هــای اصلــی انجــام دهیــد.  و »معرفــی ریمــوت کنتــرل« را بــرای 
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33–10

33

Add old keys

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function screen.

Please select [Add the old keys] on Perform routine 
program screen.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330420

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330430

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A330440

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A330450

کنید کلیدهای قدیمی را اضافه 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه IMMO را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

کنید.	  کلیک   After sale function بر روی

کنید.	  گزینه Key match را انتخاب 

وارد گزینه Add the old keys شوید.	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to program IMMO" is displayed on 
Programming IMMO (learn SK from EMS) screen, click 
"OK".

Program for IMMO is completed.

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330350

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330360

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Succeeded to program IMMO!

OK

RM1A330410

CAUTION

After matching is completed, turn ignition switch to OFF, disconnect diagnostic tester and wait for 
approximately 10 seconds, then turn ignition switch to ON and wait for approximately 10 seconds so that 
system certification is successful. After replacing BCM, perform "Add the old keys" and "wireless key 
match" operations for original key.

کنید.	   OK کرده و کلید ۸ رقمی را وارد  کد 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را مجددا وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کامل شده است.	   IMMO برنامه ریزی

کــرده تســتر عیــب یــاب را جــدا کنیــد و مــدت 10 ثانیــه صبــر نماییــد. ســپس ســوئیچ 	  پــس از اینکــه ســازگاری بــه پایــان رســید، ســوئیچ اســتارت را خامــوش 

کلیدهــای قدیمــی«  کــردن  گــردد. پــس از جایگزینــی BCM  عملیــات » اضافــه  کنیــد تــا سیســتم بــا موفقیــت تاییــد  کــرده و مــدت 10 ثانیــه صبــر  را روشــن 

کلیــد هــای اصلــی انجــام دهیــد.  و »معرفــی ریمــوت کنتــرل« را بــرای 
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Please select [Special function] on SELECT FUNCTION 
screen.

Please select [Remote Key Learning (Only for vehicles 
without PEPS)] on special function screen.

Pull out key from key cylinder.

After pulling out key, click "OK".

Action Test

write data

special function

System information

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330490

Anti-pinch Learning(Only for vehicles with APM)

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

Write software configuration information

special function

RM1A330500

Please pull out the Key for remote Key learning 

OK Cancel

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330510

This function can be matched up to two remote control keys!
1)Please press eiger a button on the remote control key from 1 to 2 seconds.
2)If match two remote control keys,please intervals of 1 to 2secondes to
press any of button on another remote control key and keep 1 to 2 seconds.

OK Cancel

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330520

وارد منوی Special function شوید.	 

کنید.	  گزینه Remote key learning را انتخاب 

کنید	  ج  کلید را از مغزی سوییچ خار

کنید.	  کلیک   OK کلید از مغزی، بر روی کردن  ج  پس از خار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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32-سیستم ایموبالیزر

کنید.	   OK کرده و کلید را وارد  کلید ۸ رقمی  کد 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را مجددا وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کنترل معرفی ریموت 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه BCM را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–11

33

When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to add old key" is displayed on Key 
match screen, click "OK".

Wireless key match

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "BCM" system.

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330460

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330470

Key match

Succeeded to add old key!

OK

RM1A330475

ICM

TPMS

APM

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330480
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Please select [Special function] on SELECT FUNCTION 
screen.

Please select [Remote Key Learning (Only for vehicles 
without PEPS)] on special function screen.

Pull out key from key cylinder.

After pulling out key, click "OK".

Action Test

write data

special function

System information

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A330490

Anti-pinch Learning(Only for vehicles with APM)

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

Write software configuration information

special function

RM1A330500

Please pull out the Key for remote Key learning 

OK Cancel

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330510

This function can be matched up to two remote control keys!
1)Please press eiger a button on the remote control key from 1 to 2 seconds.
2)If match two remote control keys,please intervals of 1 to 2secondes to
press any of button on another remote control key and keep 1 to 2 seconds.

OK Cancel

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330520

وارد منوی Special function شوید.	 

کنید.	  گزینه Remote key learning را انتخاب 

کنید	  ج  کلید را از مغزی سوییچ خار

کنید.	  کلیک   OK کلید از مغزی، بر روی کردن  ج  پس از خار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید.	   OK کرده و کلید را وارد  کلید ۸ رقمی  کد 

کنید.	   OK کلید ۸ رقمی را مجددا وارد نموده و کد 

کلیک 	   OK کلید، بر روی کد  پس از مشاهده پیغام موفقیت آمیز بودن ورود 
کنید.

کنترل معرفی ریموت 
کــرده و وارد منــوی خــودرو 	  کانکتــور عیــب یابــی وصــل  دســتگاه عیــب یــاب را بــه 

کنیــد. گزینــه BCM را انتخــاب  M1A شــوید. ســپس 

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–11

33

When "Please enter a PIN with 8 digits" is displayed on 
Input screen, input PIN code and click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input screen, 
input PIN code again and click "OK".

When "Succeeded to add old key" is displayed on Key 
match screen, click "OK".

Wireless key match

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) 
to Data Link Connector (DLC), and make it communicate 
with vehicle electronic module through data network. 
Then select corresponding model (M1A) on X-431 3G 
diagnostic tester (the latest software) to enter the system 
and select "BCM" system.

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330460

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A330470

Key match

Succeeded to add old key!

OK

RM1A330475

ICM

TPMS

APM

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A330480
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Circuit Diagram
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W
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جعبه فیوز موتور

 به سمت سوئیچ

پدال ترمز آنتن ایموبالیزر

کنترل ایموبالیزر واحد 

CAN به سمت شبکه

ECU)2)

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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33–13

33

After operation is completed, click "OK".

Wireless key match is completed.

Match completed
The number of keys have been learning:1
Please Make sure all matched keys are available

OK

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330530

کنید.	  کلیک   OK پس از اتمام عملیات، بر روی

کنترل تکمیل نشده است.	  تعریف ریموت 
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Circuit Diagram

EM1A330010
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W
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جعبه فیوز موتور

 به سمت سوئیچ

پدال ترمز آنتن ایموبالیزر

کنترل ایموبالیزر واحد 

CAN به سمت شبکه

ECU)2)
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After operation is completed, click "OK".

Wireless key match is completed.

Match completed
The number of keys have been learning:1
Please Make sure all matched keys are available

OK

Remote Key Learning(Only for vehicles without PEPS)

RM1A330530

کنید.	  کلیک   OK پس از اتمام عملیات، بر روی

کنترل تکمیل نشده است.	  تعریف ریموت 
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کنید. گیری ولتاژ سیستم های الکتریکی فقط از مولتی متر دیجیتال استفاده  4. برای اندازه 
کنید.  کرده است مراجعه  که احتماال برای عیب مورد نظر اشاره  5. به اطالعیه فنی ای 

کنید. کنترل  6. به صورت بصری، دسته سیم مرتبط را 
کنید.  کنترل  کد خطا را تمیز و  7. تمام اتصال بدنه های سیستم ایموبالیزر و مرتبط با 

کــرده و بدنبــال اتصــال بدنــه هــای مشــترک یــا مــدار تغذیــه بــرق مرتبــط بــا  گــرام هــای مــدار اســتفاده  کــد خطــا وجــود داشــته باشــند، از دیا کــه چندیــن  8. درصورتــی 
کنیــد.  کــد خطــا را بررســی 

کدهای خطای موقتی  رفع 
که خطای متناوب دیده شد، مراحل زیر را انجام دهید: در صورتی 

که شل نباشند	  کنید  کنترل  کانکتورها را 
که پوسیده، پاره، سوراخ یا تا حدودی شکسته نباشد	  کنید  کنترل  دسته سیم ها را 
که ایا سیگنال آن در طول مدار اختالل دارد یا خیر	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مالحظه  دسته سیم ها و 
کنید.	  کدخطا را شبیه سازی  کنید شرایط بروز  در صورت امکان، سعی 
کنید.	  که ریست شده است را جستجو  که تغییر یافته و یا DTC ای  کانکتور اطالعاتی  با تکان دادن دسته سیم و 
گرد شده بگردید	  بدنبال ترمینال های خمیده، شکسته، فرو رفته، و یا 
کــه آســیب دیــده بــود و 	  کنیــد، و در صورتــی  کانکتــور دســته ســیم را بازدیــد و بررســی  کنتــرل موتــور)ECM(، دســته ســیم IMMO و یــا  محــل نصــب واحــد 

یــا دارای مــوارد خارجــی، و غیــره بــود مــی توانــد علــت ارســال ســیگنال خطــا باشــد. 
کنید. 	  کنترل و تمیز  کانکتورهای دسته سیم و قسمت های اتصال بدنه های مرتبط به  DTC جاری را 

بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی بگــذارد. نقــاط اتصــال بدنــه  کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارند.وضعیــت آنهــا می توانــد تاثیــر مهمــی بــر  اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن مــی توانــد مقاومــت مــدار را  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2. تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3. آنها را در صورت لزوم تمیز 

4. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
کند یا نه؟ که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل   .5

کــه دســته ســیم هــا تمیــز  گردیــد  کــه بــه درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر؟ مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6. ا
کــرده انــد.  هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 

نکته:
کنید از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم ایموبالیزر موتور استفاده 

رویه عیب یابی:

گاه ببرید خودرو را به تعمیر  1

کنید کنترل  ولتاژ باتری را  2

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

ولتاژ استاندارد 11 الی 14 است.
کرده ویا قبل از رفتن به مرحله بعد آن را تعویض نمایید. کمتر از 11 باشد، آن را شارژ مجدد  که ولتاژ  در صورتی 
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عیــب یابی

جدول ایرادات
نکته: 

کنید. قطعات دارای ایراد را تعمییر و یا  کنترل  کمک به تعیین علت مشکل می باشد. هر حوزه مورد تردید را به ترتیب   استفاده از جدول نشانه های زیر برای 
کرده و یا حتی در صورت لزوم جایگزین نمایید. تنظیم 

علت عالئم ایراد

کانکتور دسته سیم یا 

آنتن ایموبالیزر موتور روشن نمی شود

ECU

ترانسپوندر

IMMO)BCM(

کانکتور دسته سیم یا 
کند اینترفیس عیب یابیدستگاه عیب یاب نمی تواند با سیستم ایموبالیزر ارتباط برقرار 

IMMO)BCM(

کانکتور دسته سیم  یا 
کند. اینترفیس عیب یابیدستگاه عیب یاب نمی تواند با ECU ارتباط برقرار 

ECU

کانکتور دسته سیم و 

آنتن ایموبالیزر کلید معرفی نمی شود.

کلید مجموعه 

IMMO)BCM(

ابزار عیب یابی
X – 431 دستگاه عیب یاب 

:X – 431 3G در زمان استفاده از دستگاه عیب یاب
کنید. 	  کانکتور عیب یابی وصل   دستگاه عیب یاب را به 
کانکتور عیب یابی در زیر داشبورد و سمت راننده قرار دارد.	 
کانکتور عیب یابی دارای سطح مقطع ذوزنقه ای شکل بوده و دارای ۱۶ پایه است.	 

مولتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

عیب یابی ایرادات الکتریکی و دسته سیم ها	 
 بازدید اولیه ایراد	 
اندازه گیری ولتاژ، مقاومت و جریان الکتریکی	 

راهنمای عیب یابی
کنید. کانکتور عیب یابی خودرو وصل  1. دستگاه عیب یاب را ضمن استفاده از آخرین ورژن نرم افزار، به 

کنید. 2. از وجود ایراد مطمئن شده و مراحل تست و عیب یابی را حل 
ک شدن نباشد یعنی ایراد هنوز وجود دارد.  کد خطا قابل پا که  3.در صوتی 
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کنید. گیری ولتاژ سیستم های الکتریکی فقط از مولتی متر دیجیتال استفاده  4. برای اندازه 
کنید.  کرده است مراجعه  که احتماال برای عیب مورد نظر اشاره  5. به اطالعیه فنی ای 

کنید. کنترل  6. به صورت بصری، دسته سیم مرتبط را 
کنید.  کنترل  کد خطا را تمیز و  7. تمام اتصال بدنه های سیستم ایموبالیزر و مرتبط با 

کــرده و بدنبــال اتصــال بدنــه هــای مشــترک یــا مــدار تغذیــه بــرق مرتبــط بــا  گــرام هــای مــدار اســتفاده  کــد خطــا وجــود داشــته باشــند، از دیا کــه چندیــن  8. درصورتــی 
کنیــد.  کــد خطــا را بررســی 

کدهای خطای موقتی  رفع 
که خطای متناوب دیده شد، مراحل زیر را انجام دهید: در صورتی 

که شل نباشند	  کنید  کنترل  کانکتورها را 
که پوسیده، پاره، سوراخ یا تا حدودی شکسته نباشد	  کنید  کنترل  دسته سیم ها را 
که ایا سیگنال آن در طول مدار اختالل دارد یا خیر	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مالحظه  دسته سیم ها و 
کنید.	  کدخطا را شبیه سازی  کنید شرایط بروز  در صورت امکان، سعی 
کنید.	  که ریست شده است را جستجو  که تغییر یافته و یا DTC ای  کانکتور اطالعاتی  با تکان دادن دسته سیم و 
گرد شده بگردید	  بدنبال ترمینال های خمیده، شکسته، فرو رفته، و یا 
کــه آســیب دیــده بــود و 	  کنیــد، و در صورتــی  کانکتــور دســته ســیم را بازدیــد و بررســی  کنتــرل موتــور)ECM(، دســته ســیم IMMO و یــا  محــل نصــب واحــد 

یــا دارای مــوارد خارجــی، و غیــره بــود مــی توانــد علــت ارســال ســیگنال خطــا باشــد. 
کنید. 	  کنترل و تمیز  کانکتورهای دسته سیم و قسمت های اتصال بدنه های مرتبط به  DTC جاری را 

بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی بگــذارد. نقــاط اتصــال بدنــه  کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارند.وضعیــت آنهــا می توانــد تاثیــر مهمــی بــر  اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن مــی توانــد مقاومــت مــدار را  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2. تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3. آنها را در صورت لزوم تمیز 

4. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
کند یا نه؟ که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل   .5

کــه دســته ســیم هــا تمیــز  گردیــد  کــه بــه درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر؟ مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6. ا
کــرده انــد.  هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 

نکته:
کنید از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم ایموبالیزر موتور استفاده 

رویه عیب یابی:

گاه ببرید خودرو را به تعمیر  1

کنید کنترل  ولتاژ باتری را  2

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

ولتاژ استاندارد 11 الی 14 است.
کرده ویا قبل از رفتن به مرحله بعد آن را تعویض نمایید. کمتر از 11 باشد، آن را شارژ مجدد  که ولتاژ  در صورتی 
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عیــب یابی

جدول ایرادات
نکته: 

کنید. قطعات دارای ایراد را تعمییر و یا  کنترل  کمک به تعیین علت مشکل می باشد. هر حوزه مورد تردید را به ترتیب   استفاده از جدول نشانه های زیر برای 
کرده و یا حتی در صورت لزوم جایگزین نمایید. تنظیم 

علت عالئم ایراد

کانکتور دسته سیم یا 

آنتن ایموبالیزر موتور روشن نمی شود

ECU

ترانسپوندر

IMMO)BCM(

کانکتور دسته سیم یا 
کند اینترفیس عیب یابیدستگاه عیب یاب نمی تواند با سیستم ایموبالیزر ارتباط برقرار 

IMMO)BCM(

کانکتور دسته سیم  یا 
کند. اینترفیس عیب یابیدستگاه عیب یاب نمی تواند با ECU ارتباط برقرار 

ECU

کانکتور دسته سیم و 

آنتن ایموبالیزر کلید معرفی نمی شود.

کلید مجموعه 

IMMO)BCM(

ابزار عیب یابی
X – 431 دستگاه عیب یاب 

:X – 431 3G در زمان استفاده از دستگاه عیب یاب
کنید. 	  کانکتور عیب یابی وصل   دستگاه عیب یاب را به 
کانکتور عیب یابی در زیر داشبورد و سمت راننده قرار دارد.	 
کانکتور عیب یابی دارای سطح مقطع ذوزنقه ای شکل بوده و دارای ۱۶ پایه است.	 

مولتی متر دیجیتال
مولتی متر دیجیتال در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

عیب یابی ایرادات الکتریکی و دسته سیم ها	 
 بازدید اولیه ایراد	 
اندازه گیری ولتاژ، مقاومت و جریان الکتریکی	 

راهنمای عیب یابی
کنید. کانکتور عیب یابی خودرو وصل  1. دستگاه عیب یاب را ضمن استفاده از آخرین ورژن نرم افزار، به 

کنید. 2. از وجود ایراد مطمئن شده و مراحل تست و عیب یابی را حل 
ک شدن نباشد یعنی ایراد هنوز وجود دارد.  کد خطا قابل پا که  3.در صوتی 
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DTC تعریف DTC کد

کلید وارد نشده است کد  P1610 - 00

کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 - 00

کد وارد شده معتبر نمی باشد. P1616 - 00

هیچ پاسخی از SIM در زمان مشکالت دریافت نمیشود P1617 - 00

قادر به نوشتن EOL مورد تایید از سوی EEProm نمی باشیم P1618 - 00

ECM برنامه ریزی نشده است. P1619- 00

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 - 00

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1613 - 00

کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 - 00

وضعیت ECM ناشناخته است. P1615 - 00

کدهای خطا لیست 
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گاه ببرید خودرو را به تعمیر  3

)DTC جاری و سابقه DTC( کنید کنترل  DTC ها را  4

تعمیر مشکل )هیچ DTC ای وجود نداشته باشد( و سپس به مرحله 8 بروید 5

کد رفع ایراد چارت DTC  و سپس به مرحله 8 بروید رفع مشکل بر اساس  6

رفع ایراد براساس جدول نشانه های عیب و سپس به مرحله 8 بروید 7

کامال برطرف شده است که مشکل  کنید  تستی را انجام داده و تایید  9

تنظیم، تعمییر و یا تعویض نمایید 8

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

برای DTC جاری به مرحله 6 بروید

برای سابقه DTC به مرحله 7 بروید

خطا دارد

خطا ندارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1341

32-سیستم ایموبالیزر

DTC تعریف DTC کد

کلید وارد نشده است کد  P1610 - 00

کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 - 00

کد وارد شده معتبر نمی باشد. P1616 - 00

هیچ پاسخی از SIM در زمان مشکالت دریافت نمیشود P1617 - 00

قادر به نوشتن EOL مورد تایید از سوی EEProm نمی باشیم P1618 - 00

ECM برنامه ریزی نشده است. P1619- 00

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 - 00

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1613 - 00

کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 - 00

وضعیت ECM ناشناخته است. P1615 - 00

کدهای خطا لیست 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1340

32-سیستم ایموبالیزر

گاه ببرید خودرو را به تعمیر  3

)DTC جاری و سابقه DTC( کنید کنترل  DTC ها را  4

تعمیر مشکل )هیچ DTC ای وجود نداشته باشد( و سپس به مرحله 8 بروید 5

کد رفع ایراد چارت DTC  و سپس به مرحله 8 بروید رفع مشکل بر اساس  6

رفع ایراد براساس جدول نشانه های عیب و سپس به مرحله 8 بروید 7

کامال برطرف شده است که مشکل  کنید  تستی را انجام داده و تایید  9

تنظیم، تعمییر و یا تعویض نمایید 8

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

برای DTC جاری به مرحله 6 بروید

برای سابقه DTC به مرحله 7 بروید

خطا دارد

خطا ندارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–20
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جعبه فیوز موتور

 به سمت سوئیچ

پدال ترمز آنتن ایموبالیزر

کنترل ایموبالیزر واحد 

CAN به سمت شبکه

ECU)2)
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32-سیستم ایموبالیزر

کلید وارد نشده است کد  P1610 - 00 DTC

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 - 00 DTC

کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 - 00 DTC

کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 - 00 DTC
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Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER
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32-سیستم ایموبالیزر

کلید وارد نشده است کد  P1610 - 00 DTC

مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 - 00 DTC

کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 - 00 DTC

کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 - 00 DTC

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1345

32-سیستم ایموبالیزر

کدهای خطا خواندن مجدد  2

کنید. آنتن ایموبالیزر را بررسی  3

کنید کنترل  IMMO را  4

ایراد برطرف شده است.

کنید الف . سوئیچ را روشن 
کردن DTC های ذخیره شده در سیستم ایموبالیزر   موتور استفاده نمایید. ک  ب. از تسترعیب یاب X - 431 3G )آخرین نسخه( برای ثبت و پا

ج. سوئیچ را در وضعیت Lock قرار داده و چند لحظه منتظر بمانید
کنید د. سوئیچ را روشن 

کردن DTC های ذخیره شده در سیستم ایموبالیزر   موتور استفاده نمایید. ک  ه.از تستر  عیب یاب X - 431 3G)آخرین نسخه(  برای ثبت و پا
کدهای خطا همچنان وجود دارند؟ و. آیا 

کنید کنترل  الف.آنتن ایموبالیزر را از لحاظ آسیب های ظاهری 
کنید. که سالم است نصب  کرده و بر روی خودروی دیگری  ب. آنتن ایموبالیزر را باز 

ج. آیا عملکرد سیستم درست است؟

کرده، و توسط دسنگاه عیب یاب وارد قسمت IMMO  شوید. الف-سوئیچ را روشن 
کنــد، توضیحــات الزم در خصــوص  گــر دســتگاه عیب یــاب نتوانســت بــا IMMO  ارتبــاط برقــرار  کــرده و پرینــت بگیریــد. ا ب-پارامترهــای ســیتم IMMO را مشــاهده 

کنیــد. کــرده و مراحــل عیــب یابــی شــبکه CAN را طــی  ایــراد را یادداشــت 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد
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NO

2Check fuse
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Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector
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Repair or replace body wire harness and 

connector

NG
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ایراد دارد

کلید را تعویض نمایید مجموعه 

به مرحله ۳ بروید.

کنید. آنتن ایموبالیزر را تعویض 

کنید و عملیات معرفی آنها را انجام دهید. IMMO و BCM را تعویض 

خیر

بله

بله

بله
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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32-سیستم ایموبالیزر

مراحل عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط شناسایی  DTC تعریف DTC کد

IMMO ،کلید مجموعه  سوئیچ باز کلید وارد نشده است کد  P1610 – 00

کانکتورو دسته سیم، آنتن 
 ECM، ،کلید ایموبالیزر  ، مجموعه 

IMMO

سوئیچ باز مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 – 00

ECM, IMMO سوئیچ باز کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 – 00

کانکتور و دسته سیم، آنتن 
کلید،  ایموبالیزر  ، مجموعه 

IMMO

سوئیچ باز کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 – 00

DTC رویه تایید
که ولتاژ باتری بین 1۴ و 1۱ ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیر، مطمئن شوید 

سوئیچ را موقعیت Lock قرار دهید.	 
کنترل یونیت مورد نظر ارتباط برقرار نمایید.	  کانکتور عیب یابی متصل نموده و با  تستر عیب یاب X – 431 3G را به 
کنید	  سوئیچ را روشن 
کردن DTC های ذخیره شده در سیستم ایموبالیزر   موتور استفاده نمایید.	  ک  از تستر  عیب یاب X – 431 3G برای ثبت و پا
سوئیچ را در وضعیت Lock قرار داده و چند لحظه منتظر بمانید	 
کنید	  کد را انتخاب  کرده و خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک نشود، یعنی سیستم ایراد دارد،به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه  که DTC پا در صورتی 
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  ک نشده بود، یعنی  که DTC پا در صورتی 

کنیــد. وضعیــت برنامــه ریــزی  کلیــد را بــا اســتفاده از تســتر عیــب یــاب مطالعــه  کــرده و وضعیــت  کنیــد، ســوئیچ را روشــن  الــف. تســتر عیــب یــاب را متصــل 
کــرده و جایــگاه ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر   موتــور را مطالعــه نماییــد ترانســپوندر را مطالعــه 

کلید جدید را انجام دهید. که ترانسپوندر برنامه ریزی نشده بود، مراحل تعریف  ب. درصورتی 
کلیدهــای  کــردن  کــه ترانســپوندر برنامــه ریــزی شــده بــود و ID ترانســپوندر توســط سیســتم ایموبالیــزر موتــور شــناخته نشــده بــود، مراحــل اضافــه  ج. در صورتــی 

قدیمــی را انجــام دهیــد.
کلیــد بــا SK ثبــت شــده  کــه ترانســپوندر برنامــه ریــزی شــده و ID ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر موتــور شناســایی شــده بــود و SK ثبــت شــده در  د. درصورتــی 

کلیــد جدیــد را انجــام دهیــد. کنیــد و مراحــل تعریــف  در IMMO متفــاوت بــود، ترانســپوندر را عــوض 
 IMMO موجــود در SK کلیــد نیــز بــا  SK ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر موتــور قــرار داشــته، و ID کــه وضعیــت ترانســپوندر برنامــه ریــزی نشــده و ه. در صورتــی 

یکــی بــود مراحــل بعــدی را پیگیــری کنیــد.

کنید کلید را بررسی  مجموعه  1
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کدهای خطا خواندن مجدد  2

کنید. آنتن ایموبالیزر را بررسی  3

کنید کنترل  IMMO را  4

ایراد برطرف شده است.

کنید الف . سوئیچ را روشن 
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ج. سوئیچ را در وضعیت Lock قرار داده و چند لحظه منتظر بمانید
کنید د. سوئیچ را روشن 

کردن DTC های ذخیره شده در سیستم ایموبالیزر   موتور استفاده نمایید. ک  ه.از تستر  عیب یاب X - 431 3G)آخرین نسخه(  برای ثبت و پا
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کنید. که سالم است نصب  کرده و بر روی خودروی دیگری  ب. آنتن ایموبالیزر را باز 

ج. آیا عملکرد سیستم درست است؟

کرده، و توسط دسنگاه عیب یاب وارد قسمت IMMO  شوید. الف-سوئیچ را روشن 
کنــد، توضیحــات الزم در خصــوص  گــر دســتگاه عیب یــاب نتوانســت بــا IMMO  ارتبــاط برقــرار  کــرده و پرینــت بگیریــد. ا ب-پارامترهــای ســیتم IMMO را مشــاهده 

کنیــد. کــرده و مراحــل عیــب یابــی شــبکه CAN را طــی  ایــراد را یادداشــت 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
ایراد دارد

کلید را تعویض نمایید مجموعه 

به مرحله ۳ بروید.

کنید. آنتن ایموبالیزر را تعویض 

کنید و عملیات معرفی آنها را انجام دهید. IMMO و BCM را تعویض 

خیر

بله

بله

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر
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32-سیستم ایموبالیزر

مراحل عیب یابی

علل احتمالی  DTC شرایط شناسایی  DTC تعریف DTC کد

IMMO ،کلید مجموعه  سوئیچ باز کلید وارد نشده است کد  P1610 – 00

کانکتورو دسته سیم، آنتن 
 ECM، ،کلید ایموبالیزر  ، مجموعه 

IMMO

سوئیچ باز مراحل برنامه ریزی immo دریافت نشده است. P1612 – 00

ECM, IMMO سوئیچ باز کلید دریافتی توسط IMMO اشتباه است. کد  P1611 – 00

کانکتور و دسته سیم، آنتن 
کلید،  ایموبالیزر  ، مجموعه 

IMMO

سوئیچ باز کد ندارد. کنشی به عملیات تعریف  ترانسپوندر وا P1614 – 00

DTC رویه تایید
که ولتاژ باتری بین 1۴ و 1۱ ولت باشد. قبل از انجام مراحل زیر، مطمئن شوید 

سوئیچ را موقعیت Lock قرار دهید.	 
کنترل یونیت مورد نظر ارتباط برقرار نمایید.	  کانکتور عیب یابی متصل نموده و با  تستر عیب یاب X – 431 3G را به 
کنید	  سوئیچ را روشن 
کردن DTC های ذخیره شده در سیستم ایموبالیزر   موتور استفاده نمایید.	  ک  از تستر  عیب یاب X – 431 3G برای ثبت و پا
سوئیچ را در وضعیت Lock قرار داده و چند لحظه منتظر بمانید	 
کنید	  کد را انتخاب  کرده و خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک نشود، یعنی سیستم ایراد دارد،به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه  که DTC پا در صورتی 
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  ک نشده بود، یعنی  که DTC پا در صورتی 

کنیــد. وضعیــت برنامــه ریــزی  کلیــد را بــا اســتفاده از تســتر عیــب یــاب مطالعــه  کــرده و وضعیــت  کنیــد، ســوئیچ را روشــن  الــف. تســتر عیــب یــاب را متصــل 
کــرده و جایــگاه ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر   موتــور را مطالعــه نماییــد ترانســپوندر را مطالعــه 

کلید جدید را انجام دهید. که ترانسپوندر برنامه ریزی نشده بود، مراحل تعریف  ب. درصورتی 
کلیدهــای  کــردن  کــه ترانســپوندر برنامــه ریــزی شــده بــود و ID ترانســپوندر توســط سیســتم ایموبالیــزر موتــور شــناخته نشــده بــود، مراحــل اضافــه  ج. در صورتــی 

قدیمــی را انجــام دهیــد.
کلیــد بــا SK ثبــت شــده  کــه ترانســپوندر برنامــه ریــزی شــده و ID ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر موتــور شناســایی شــده بــود و SK ثبــت شــده در  د. درصورتــی 

کلیــد جدیــد را انجــام دهیــد. کنیــد و مراحــل تعریــف  در IMMO متفــاوت بــود، ترانســپوندر را عــوض 
 IMMO موجــود در SK کلیــد نیــز بــا  SK ترانســپوندر در سیســتم ایموبالیــزر موتــور قــرار داشــته، و ID کــه وضعیــت ترانســپوندر برنامــه ریــزی نشــده و ه. در صورتــی 

یکــی بــود مراحــل بعــدی را پیگیــری کنیــد.

کنید کلید را بررسی  مجموعه  1
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32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–24

33

Normal Condition (Short Circuit Test)

e. Using a digital multimeter, check for continuity 
between immobilizer coil connector I-009 and body 
ground according to table below.
Normal Condition (Open Circuit Test)

-+

RM1A330040

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (08) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A330050

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-009 (A2) - Body 
ground Always Continuity

شرایط نرمال )تست اتصالی مدار(

 I – 009 کانکتــور کــه اتصــال بیــن  کنیــد  کنتــرل  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، 
آنتــن ایموبالیــزر و بدنــه براســاس جــدول زیــر مــی باشــد یــا خیــر؟

شرایط نرمال )تست قطعی مدار(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

عدم ارتباط کلیه زمان ها در  B – 051(08)  - بدنه 

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

برقراری ارتباط کلیه زمان ها در   – I – 009 (A2) بدنه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–23

33

a. Turn ignition switch to ON. Connect X-431 3G diagnostic tester to enter diagnosis ECM status of engine 
control module.

b. Read ECM electronic tag, trouble codes, data flow, and print these information using diagnostic tester. If 
communication cannot be established, fill information such as trouble description etc. into trouble feedback 
table, and then proceed to CAN network troubleshooting.

1. Check CAN network (See page 53-19).
2. Check wire harness connectors of entire vehicle.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect BCM connector B-051 and immobilizer 

coil connector I-009.
d. Using a digital multimeter, check for continuity 

between BCM connector B-051 and immobilizer coil 
connector I-009 according to table below.
Normal Condition (Open Circuit Test)

5 Check engine control module

OK

Replace ECM with a new one and rematch 

it with diagnostic tester

NG

6 Check wire harness connectors of entire vehicle

OK

-+

RM1A330030

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (08) - I-009 
(A3) Always Continuity

کنید کنترل  کنترل موتور را  واحد  5

کنید. کلیه دسته سیم های خودرو را بررسی  کانکتورهای  6

کنید. کرده . توسط دستگاه  عیب یاب X – 431 3G  وضعیت ECM را بررسی  الف- سوئیچ را روش 
کرده و پرینت بگیرید. در صورت عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با ECM، مراحل عیب یابی شیکه CAN را انجام دهید. ب-پارامترهای ECM را مشاهده 

کنید کنترل  1. شبکه CAN را 
کنید کنترل  کانکتورهای دسته سیم های خودرو را   .2

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید کانکتور I–009 آنتن ایموبالیزر   را قطع  کانکتور B–051 از BCM و   .c
کانکتــور بیــن  اتصــال  کــه  کنیــد  کنتــرل  دیجیتــال،  متــر  مولتــی  یــک  از  اســتفاده  بــا   .d 
ــا  ــر می باشــد ی ــزر براســاس جــدول زی کانکتــور I–009  آنتــن ایموبالی  B – 051 از BCM و 

خیــر؟
شرایط نرمال )تست قطعی مدار(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

برقراری  ارتباط کلیه زمان ها در  B – 051(08) – I – 009 (A3)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کرده و عملیات معرفی را انجام دهید.ایراد دارد ECM را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–24

33

Normal Condition (Short Circuit Test)

e. Using a digital multimeter, check for continuity 
between immobilizer coil connector I-009 and body 
ground according to table below.
Normal Condition (Open Circuit Test)

-+

RM1A330040

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (08) - Body 
ground Always No continuity

-+

RM1A330050

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-009 (A2) - Body 
ground Always Continuity

شرایط نرمال )تست اتصالی مدار(

 I – 009 کانکتــور کــه اتصــال بیــن  کنیــد  کنتــرل  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، 
آنتــن ایموبالیــزر و بدنــه براســاس جــدول زیــر مــی باشــد یــا خیــر؟

شرایط نرمال )تست قطعی مدار(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

عدم ارتباط کلیه زمان ها در  B – 051(08)  - بدنه 

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

برقراری ارتباط کلیه زمان ها در   – I – 009 (A2) بدنه 
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32-سیستم ایموبالیزر

Chery Automobile Co., Ltd.

33 - ENGINE IMMOBILIZER

33–23

33

a. Turn ignition switch to ON. Connect X-431 3G diagnostic tester to enter diagnosis ECM status of engine 
control module.

b. Read ECM electronic tag, trouble codes, data flow, and print these information using diagnostic tester. If 
communication cannot be established, fill information such as trouble description etc. into trouble feedback 
table, and then proceed to CAN network troubleshooting.

1. Check CAN network (See page 53-19).
2. Check wire harness connectors of entire vehicle.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect BCM connector B-051 and immobilizer 

coil connector I-009.
d. Using a digital multimeter, check for continuity 

between BCM connector B-051 and immobilizer coil 
connector I-009 according to table below.
Normal Condition (Open Circuit Test)

5 Check engine control module

OK

Replace ECM with a new one and rematch 

it with diagnostic tester

NG

6 Check wire harness connectors of entire vehicle

OK

-+

RM1A330030

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (08) - I-009 
(A3) Always Continuity

کنید کنترل  کنترل موتور را  واحد  5

کنید. کلیه دسته سیم های خودرو را بررسی  کانکتورهای  6

کنید. کرده . توسط دستگاه  عیب یاب X – 431 3G  وضعیت ECM را بررسی  الف- سوئیچ را روش 
کرده و پرینت بگیرید. در صورت عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با ECM، مراحل عیب یابی شیکه CAN را انجام دهید. ب-پارامترهای ECM را مشاهده 

کنید کنترل  1. شبکه CAN را 
کنید کنترل  کانکتورهای دسته سیم های خودرو را   .2

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید کانکتور I–009 آنتن ایموبالیزر   را قطع  کانکتور B–051 از BCM و   .c
کانکتــور بیــن  اتصــال  کــه  کنیــد  کنتــرل  دیجیتــال،  متــر  مولتــی  یــک  از  اســتفاده  بــا   .d 
ــا  ــر می باشــد ی ــزر براســاس جــدول زی کانکتــور I–009  آنتــن ایموبالی  B – 051 از BCM و 

خیــر؟
شرایط نرمال )تست قطعی مدار(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

برقراری  ارتباط کلیه زمان ها در  B – 051(08) – I – 009 (A3)

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کرده و عملیات معرفی را انجام دهید.ایراد دارد ECM را تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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33–26

33

ON-VEHICLE SERVICE

Transponder
HINT:
As transponder in key is an electronic part of high accuracy, pay attention to followings during service:

Do not throw or hit key, which may cause severe impact;
Do not put key in high temperature (90°C or more) for a long time;
Do not put key in water or other fluid;
Do not put key in strong magnetic field or electromagnetic field.

Removal
1. Remove the transponder.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off wireless key cover as shown in illustration.

b. Remove 3 screws (arrow), separate wireless key 
covers (1) and chip (2).

CAUTION

DO NOT push terminals with hands, when removing wireless key cover.
Make sure battery positive and negative are installed correctly, when removing wireless key cover.
DO NOT pry up battery forcibly, after removing wireless key cover. Otherwise, terminals may be 
damaged.
DO NOT touch battery with wet hands, after removing wireless key cover. Otherwise, water may cause 
rust.
DO NOT touch or move any components inside transmitter, after removing wireless key cover. Failure to 
do so may interfere with proper operation.

RM1A330100

1

2
RM1A330110

ترانسپوندر
نکته :

کنید: که ترانسپوندر قطعه حساسی است، در زمان انجام عملیات به موارد زیر دقت  از آنجایی 
کلید ها را پرتاب نکرده و یا ضربه نزنید، چون ممکن است آسیب جدی داشته باشد.	 
کلیدها را در درجه حرارت باال قرار ندهید )90 درجه یا باالتر( برای مدت طوالنی.	 
کلیدها را در آب و یا سایر مواد مایع قرار ندهید.	 
کلیدها را در میدان مغناطیسی قوی و یا میدان الکترومغناطیسی قرار ندهید. 	 

کنترل با دست فشار ندهید.	  ترمینال ها را در زمان بازکردن قاب های ریموت 

کرده باشید.	  که قطب های مثبت و منفی باتری را درست وصل  گردید  مطمئن 

کنترل با فشار بیرون نکشید، در این صورت ترمینال ها ممکن است آسیب ببینند. 	  کردن قاب ریموت  باتری را پس از باز 

گردد	  باتری ها را با دست خیس لمس نکنید. در این صورت آب ممکن است باعث زنگ زدگی 

ع ممکــن اســت باعــث اختــالل در عملکــرد 	  ــاژ نکنیــد. عــدم رعایــت ایــن موضــو کنتــرل را لمــس نکنیــد و آن را دمونت کیــت الکترونیکــی ریمــوت 

سیســتم شــود.

  توجه

بازکردن ترانسپوندر 
کنید. 1- ترانسپوندر را باز 

کنترل  کردن قاب ریموت  گوشتی صاف با نوار محافظ برای اهرم  الف. از پیچ 
کنید. که در تصویر نشان داده شده است استفاده  بصورتی 

کرده و قاب ریموت)۱( و ترانسپوندر)۲( را بیرون بیاورید.   ب. ۳عدد پیچ)فلش( را باز 
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3. Check power supply wire harness of immobilizer coil.
a. Connect all connectors.
b. Disconnect the immobilizer coil connector I-009.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

immobilizer coil connector  I-009 and body ground 
according to table below.
Normal Condition (Voltage Test)

-+
V

RM1A330060

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-009 (A1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V or higher

Repair or replace fuse, wire harness 

connector

NG

System is normal

OK

که دسته سیم تغذیه سیم پیچ ایموبالیزر   چگونه است؟ کنید  کنترل   .3
کانکتورها را متصل نمایید. a.  تمامی 

کانکتور I – 009 آنتن ایموبالیزر   را قطع نمایید.  .b
کابل منفی باتری را متصل نمایید.  .c

کنید. d. سوئیچ را روشن 
کانکتــور I – 009 ســیم  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، مقــدار ولتــاژ بیــن 
کــه براســاس جــدول زیــر مــی باشــد یــا خیــر کنیــد  گیــری  پیــچ ایموبالیــزر    و بدنــه را انــدازه 

شرایط نرمال )تست ولتاژ(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

۱۱ولت یا بیشتر سوئیچ باز   I – 009 (A1) –بدنه 
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ON-VEHICLE SERVICE

Transponder
HINT:
As transponder in key is an electronic part of high accuracy, pay attention to followings during service:

Do not throw or hit key, which may cause severe impact;
Do not put key in high temperature (90°C or more) for a long time;
Do not put key in water or other fluid;
Do not put key in strong magnetic field or electromagnetic field.

Removal
1. Remove the transponder.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off wireless key cover as shown in illustration.

b. Remove 3 screws (arrow), separate wireless key 
covers (1) and chip (2).

CAUTION

DO NOT push terminals with hands, when removing wireless key cover.
Make sure battery positive and negative are installed correctly, when removing wireless key cover.
DO NOT pry up battery forcibly, after removing wireless key cover. Otherwise, terminals may be 
damaged.
DO NOT touch battery with wet hands, after removing wireless key cover. Otherwise, water may cause 
rust.
DO NOT touch or move any components inside transmitter, after removing wireless key cover. Failure to 
do so may interfere with proper operation.

RM1A330100

1

2
RM1A330110

ترانسپوندر
نکته :

کنید: که ترانسپوندر قطعه حساسی است، در زمان انجام عملیات به موارد زیر دقت  از آنجایی 
کلید ها را پرتاب نکرده و یا ضربه نزنید، چون ممکن است آسیب جدی داشته باشد.	 
کلیدها را در درجه حرارت باال قرار ندهید )90 درجه یا باالتر( برای مدت طوالنی.	 
کلیدها را در آب و یا سایر مواد مایع قرار ندهید.	 
کلیدها را در میدان مغناطیسی قوی و یا میدان الکترومغناطیسی قرار ندهید. 	 

کنترل با دست فشار ندهید.	  ترمینال ها را در زمان بازکردن قاب های ریموت 

کرده باشید.	  که قطب های مثبت و منفی باتری را درست وصل  گردید  مطمئن 

کنترل با فشار بیرون نکشید، در این صورت ترمینال ها ممکن است آسیب ببینند. 	  کردن قاب ریموت  باتری را پس از باز 

گردد	  باتری ها را با دست خیس لمس نکنید. در این صورت آب ممکن است باعث زنگ زدگی 

ع ممکــن اســت باعــث اختــالل در عملکــرد 	  ــاژ نکنیــد. عــدم رعایــت ایــن موضــو کنتــرل را لمــس نکنیــد و آن را دمونت کیــت الکترونیکــی ریمــوت 

سیســتم شــود.

  توجه

بازکردن ترانسپوندر 
کنید. 1- ترانسپوندر را باز 

کنترل  کردن قاب ریموت  گوشتی صاف با نوار محافظ برای اهرم  الف. از پیچ 
کنید. که در تصویر نشان داده شده است استفاده  بصورتی 

کرده و قاب ریموت)۱( و ترانسپوندر)۲( را بیرون بیاورید.   ب. ۳عدد پیچ)فلش( را باز 
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3. Check power supply wire harness of immobilizer coil.
a. Connect all connectors.
b. Disconnect the immobilizer coil connector I-009.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Using a digital multimeter, measure voltage between 

immobilizer coil connector  I-009 and body ground 
according to table below.
Normal Condition (Voltage Test)

-+
V

RM1A330060

I-009

A1 A2 A3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-009 (A1) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V or higher

Repair or replace fuse, wire harness 

connector

NG

System is normal

OK

که دسته سیم تغذیه سیم پیچ ایموبالیزر   چگونه است؟ کنید  کنترل   .3
کانکتورها را متصل نمایید. a.  تمامی 

کانکتور I – 009 آنتن ایموبالیزر   را قطع نمایید.  .b
کابل منفی باتری را متصل نمایید.  .c

کنید. d. سوئیچ را روشن 
کانکتــور I – 009 ســیم  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، مقــدار ولتــاژ بیــن 
کــه براســاس جــدول زیــر مــی باشــد یــا خیــر کنیــد  گیــری  پیــچ ایموبالیــزر    و بدنــه را انــدازه 

شرایط نرمال )تست ولتاژ(

شرط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر

۱۱ولت یا بیشتر سوئیچ باز   I – 009 (A1) –بدنه 
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Immobilizer Control Module (BCM)

Removal
1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the BCM assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from instrument panel left end cover 
assembly, and remove instrument panel left end cover 
assembly (1).

b. Open instrument panel lower left storage box 
assembly in direction of arrow as shown in illustration.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from instrument panel lower left protector 
assembly, and remove instrument panel lower left 
protector assembly.

d. Remove 2 bolts (arrow) and move away fuse relay 
box.

RM1A330140

1

RM1A330150

RM1A330160

RM1A330170

کنترل ایموبالیزر   واحد 
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تمامی لوازم الکتریکی را خاموش 
کنید کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه BCM را باز 
گوشــتی ســرصاف بــا نــوار محافظ،خارهــای درپــوش پوشــش  a. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کــرده و درپــوش را برداریــد. انتهــای داشــبورد را ا جــدا 

کنید. b. جعبه سمت چپ پایین داشبورد را مطابق تصویر باز 

گوشــتی ســرصاف بــا نــوار محافــظ، خارهــای صفحــه پائینــی  c.بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد. کــرده و صفحــه را از داشــبورد جــدا  ســمت چــپ داشــبورد را جــدا 

کنید. کرده و جعبه فیوز را باز  d. دو عدد پیچ)فلش( را باز 
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c. Disengage claws from battery holder, and remove 
battery in direction of arrow.

d. Remove the transponder (1).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330120

1

RM1A330130

CAUTION

Check that wireless key and transponder can operate properly, after installing transponder.

عملکرد صحیح ریموت کنترل و ترانسپوندر را پس از اتمام نصب کنترل کنید.	 

  توجه

کنید و باتری را در جهت فلش بیرون  گیره های نگهدارنده باتری ریموت را آزاد  ج. 
بیاورید.

د. ترانسپوندر)1( را بردارید

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است
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Immobilizer Control Module (BCM)

Removal
1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the BCM assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from instrument panel left end cover 
assembly, and remove instrument panel left end cover 
assembly (1).

b. Open instrument panel lower left storage box 
assembly in direction of arrow as shown in illustration.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from instrument panel lower left protector 
assembly, and remove instrument panel lower left 
protector assembly.

d. Remove 2 bolts (arrow) and move away fuse relay 
box.

RM1A330140

1

RM1A330150

RM1A330160

RM1A330170

کنترل ایموبالیزر   واحد 
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تمامی لوازم الکتریکی را خاموش 
کنید کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه BCM را باز 
گوشــتی ســرصاف بــا نــوار محافظ،خارهــای درپــوش پوشــش  a. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کــرده و درپــوش را برداریــد. انتهــای داشــبورد را ا جــدا 

کنید. b. جعبه سمت چپ پایین داشبورد را مطابق تصویر باز 

گوشــتی ســرصاف بــا نــوار محافــظ، خارهــای صفحــه پائینــی  c.بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد. کــرده و صفحــه را از داشــبورد جــدا  ســمت چــپ داشــبورد را جــدا 

کنید. کرده و جعبه فیوز را باز  d. دو عدد پیچ)فلش( را باز 
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c. Disengage claws from battery holder, and remove 
battery in direction of arrow.

d. Remove the transponder (1).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330120

1

RM1A330130

CAUTION

Check that wireless key and transponder can operate properly, after installing transponder.

عملکرد صحیح ریموت کنترل و ترانسپوندر را پس از اتمام نصب کنترل کنید.	 

  توجه

کنید و باتری را در جهت فلش بیرون  گیره های نگهدارنده باتری ریموت را آزاد  ج. 
بیاورید.

د. ترانسپوندر)1( را بردارید

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است
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Immobilizer Coil

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the combination switch cover (See page 28-13). 
4. Remove the immobilizer coil.

a. Disconnect the immobilizer coil connector (1).

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off connection between immobilizer coil and ignition 
switch.

c. Remove the immobilizer coil.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330190

1

RM1A330200

آنتن ایموبالیزر  
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تمامی لوازم الکتریکی را خاموش 
کنید کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. کن را باز  ک  3. آنتن چراغ و برف پا
کنید. 4. سیم پیچ ایموبالیزر   را باز 

کنید. کانکتور آنتن ایموبالیزر   را قطع   .a

گوشتی سرصاف با نوار محافظ،آنتن ایموبالیزر را از  کردن یک پیچ  b. با اهرم 
کنید. مجموعه سوئیچ جدا 

c. آنتن ایموبالیزر را بردارید.

بستن
کردن است مراحل بستن برعکس مراحل باز 
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e. Disconnect all connectors from BCM and remove 2 
bolts (arrow).

f. Remove the BCM.

Installation
Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330180

CAUTION

Be sure to perform match operation so that replaced BCM can operate properly on original vehicle. Make 
sure input VIN code and PIN code are correct during operation. After replacing BCM, perform "Add the 
old keys" operation for original key, then it can be available.

کنید. کرده و دو عدد پیچ)فلش(BCMرا باز  کانکتورهای BCM را جدا  کلیه   .d

کنید. ج  BCM.f را خار

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است

کلید مطمئن شوید.	  عملیات BCM تعویض شده را انجام دهید. از صحیح بودن کد VIN و کد 

پس از تعویضBCM، عملیان معرفی کلیدهای قدیمی یعنی"Add the old keys" را انجام دهید.	 

  توجه
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Immobilizer Coil

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the combination switch cover (See page 28-13). 
4. Remove the immobilizer coil.

a. Disconnect the immobilizer coil connector (1).

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off connection between immobilizer coil and ignition 
switch.

c. Remove the immobilizer coil.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330190

1

RM1A330200

آنتن ایموبالیزر  
بازکردن

کرده و سوئیچ را ببندید. 1. تمامی لوازم الکتریکی را خاموش 
کنید کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. کن را باز  ک  3. آنتن چراغ و برف پا
کنید. 4. سیم پیچ ایموبالیزر   را باز 

کنید. کانکتور آنتن ایموبالیزر   را قطع   .a

گوشتی سرصاف با نوار محافظ،آنتن ایموبالیزر را از  کردن یک پیچ  b. با اهرم 
کنید. مجموعه سوئیچ جدا 

c. آنتن ایموبالیزر را بردارید.

بستن
کردن است مراحل بستن برعکس مراحل باز 
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e. Disconnect all connectors from BCM and remove 2 
bolts (arrow).

f. Remove the BCM.

Installation
Installation is in the reverse order of removal.

RM1A330180

CAUTION

Be sure to perform match operation so that replaced BCM can operate properly on original vehicle. Make 
sure input VIN code and PIN code are correct during operation. After replacing BCM, perform "Add the 
old keys" operation for original key, then it can be available.

کنید. کرده و دو عدد پیچ)فلش(BCMرا باز  کانکتورهای BCM را جدا  کلیه   .d

کنید. ج  BCM.f را خار

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است

کلید مطمئن شوید.	  عملیات BCM تعویض شده را انجام دهید. از صحیح بودن کد VIN و کد 

پس از تعویضBCM، عملیان معرفی کلیدهای قدیمی یعنی"Add the old keys" را انجام دهید.	 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1355

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1354

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

ست فهر

ــنایی ...............................1356 آش
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عملکــرد ...........................1360

ابــزار ............................1360

برقــی....................1361 نقشــه 

1361...........PEPS معرفــی ترمینــال

عیب یابــی.............................1368

ــرادات.................1368 ــدول ای ج

رویــه عیب یابــی.................1368

بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه.....1369 

1370..........)DTC(کــد خطــا لیســت 
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............................B1507-00
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............................B150D-00
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Note:

It is necessary to wait for 10 seconds to enter again when inputing wrong security code twice 
continuously. If wrong security code is input again after 10 seconds, wrong numbers cannot be 
accumulated. For example, if inputing wrong security code twice continuously, but wrong security code 
is input again within 10 seconds, internal counter will not record the current number and keep original 
number. If turning off ignition switch without waiting specified time, the waiting time will be reset and 
recount, so be sure to turn ignition switch to ON and wait.

PEPS system menu operation instruction on X-431 3G diagnostic tester

X-431 3G main function menu
- Read DTCs

As shown in illustration 5, check current DTCs for immobilizer system by reading Diagnostic 
Trouble Codes (DTCs).

- Clear DTCs
If DTCs are read, DTC clearing can be used. If the DTC can be read again after clearing, find out 
the cause of malfunction. As shown in illustration 5, perform DTC clearing after clearing DTC, 
read DTC again to confirm whether the DTC has been repaired.

- Read Datastream
As shown in illustrations 6 and 7, dynamic 
datastream for immobilizer system, immobilizer 
controller status, key status, engine ECU 
status, transmission TCU status and ESCL 
status can be checked by reading datastream.

- Write Datastream
As shown in illustration 8, select Write 
Datastream and enter Write data screen. User 
authorization code, VIN, Repair Shop Code and 
Programming date can be written.

ESCL status

TCU status

ECM status

Transponder Statusd

Immobilizer status

Read data stream

Read data stream

RM1A550450 

Programming Date

Select all

Repair shop Coder

VIN

System Supplier IMMO SoftwareNumber

IMMO Manufacturing Date

Application Data Identifier

Boot Software Identifier

Select datasream

RM1A550460 

Programming date:

Repair Shop Code

VIN

User authorization code

Write data

RM1A550470 

توجه:
كــد امنیتــی اشــتباه بعــد  گــر  كنید.ا كــه بــه مــدت ١٠ ثانیــه بــرای وارد شــدن دوبــاره صبــر  كــد امنیتــی اشــتباه وارد میشــود الزم اســت  زمانیکــه بــه طــور پیوســته دو بــار 
كــد امنیتــی  كــد امنیتــی اشــتباه وارد شــود و دوبــاره  گــر بــه طــور پیوســته دو بــار  از ١٠ ثانیــه دوبــاره وارد شــود، اعــداد اشــتباه نمیتواننــد انباشــته شــوند. بــرای مثال،ا
كــردن زمــان اســتاندارد  گــر ســوئیچ را بــدون صبــر  كــرد و عــدد اصلــی را حفــظ میکنــد. ا اشــتباه در ١٠ ثانیــه ورودی باشد،شــمارنده داخلــی عــدد فعلــی را ثبــت نخواهــد 

كــه ســوئیچ را بــه ســمت on میچرخانیــد و منتظــر بمانیــد. كنید،زمــان انتظــار دوبــاره تنظیــم و شــمرده خواهــد شــد،بنابراین مطمئــن شــوید  خامــوش 

431-X در دستگاه عیب یاب PEPS بررسی پارامترهای سیستم

كدهای خطا -خواندن 
كــه در شــکل ٥ نشــان داده شــده اســت،كد هــای خطــای موجــود در حافظه  همانطــور 

كــه اخیــرا ذخیــره شــده اســت را بخوانید.  PEPS سیســتم
كدهای خطا كردن  ک  -پا

كــد هــای خطــا میتوانــد مــورد  كــردن  كدهــای خطــا خوانــده شــده اســت،پاك  گــر  ا
ــردن ظاهــر شــد،دلیل  ك ــاك  ــاره بعــد از پ كدهــای خطــا دوب ــر  گ ــرار بگیرد.ا اســتفاده ق
كــردن  كنید.همانطــور ك در شــکل ٥ نشــان داده شــده اســت،پاك  را پیــدا  ایــراد 
كدهــای خطــا را بعــد از بررســی آن هــا انجــام دهید،كدهــای خطــا را دوبــاره بخوانیــد 

ک شــده اســت. ــا كدهــای خطــا پ ــا  ــه آی ك ــا مطمئــن شــوید  ت
- خواندن پارامترها

ــرای  كــه در شــکل ٦ و٧ نشــان داده شــده اســت،پارامترهای دینامیکــی ب همانطــور 
موتــور   ECU كلید،وضعیــت  ،وضعیــت  ایموبیالیــزر  ایموبیالیزر،وضعیــت  سیســتم 
گیربکــس و وضعیــت ESCL بــا خوانــدن پارامترهــا میتوانــد بررســی   TCU وضعیــت،

شــود. 

- ثبت اطالعات
كــد امنیتــی،  كنیــد. ســپس در پنجــره ظاهــر شــده  گزینــه Write data را انتخــاب 
كــد تعمیــرگاه و تاریــخ ثبــت اطالعات)پیکــره بنــدی( را وارد نماییــد. شــماره شاســی، 
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PEPS SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

PEPS system consists of passive entry & passive start controller, passive entry & passive start switch, built-in 
low frequency antenna (3 antennas are equipped in vehicle to sense where the key is), immobilizer coil, front 
left/right door handle sensor (if equipped), ESCL module (for MT model) and smart key.
System has 5 functions as followings:
1. Keyless entry function;
2. Compatible general remote function;
3. One-button keyless start function;
4. Luggage compartment door smart open function;
5. Engine immobilizer function.

a. PEPS matching process

1 - PEPS Module 2 - Front Right Door Handle Sensor

3 - Front Internal Low Frequency Antenna 4 - Electronic Steering Column Lock

5 - Rear Low Frequency Antenna 6 - Front Left Door Handle Sensor

7 - Rear Low Frequency Antenna (Rear Bumper 
Crossmember)

8 - Immobilizer Coil

9 - Center Low Frequency Antenna 10 - Passive Entry & Passive Start Switch

6

7

8

9

1 2

3

4
10

5

RM1A551010

 آشنایی
معرفی

٢.میکروسوئیچ دستگیره در جلو راست PEPS ١.واحد

٤.قفل ستون فرمان الکترونیکی ٣.آنتن فركانس پایین جلو- داخل اتاق

٦.میکروسوئیچ دستگیره در جلو چپ ٥.آنتن فركانس پایین عقب

٨. انتن ایموبیالیزر ٧.آنتن فركانس پایین پشت سپر عقب

)PEPS ١٠. دكمه استارت)برای سیستم مجهز به كنسول وسط كنار  ٩.آنتن فركانس پایین 

كجاســت  كلیــد  كنتــرل ، ســوئیچ اســتارت و ورود غیــر فعــال ،آنتــن فركانــس پاییــن )ســه آنتــن در خــودرو بــرای تشــخیص اینکــه  سیســتم PEPS شــامل واحــد 
گــر مجهــز شــده(،قفل فرمــان ESCL)بــرای مــدل MT( و ســوئیچ  مجهــز شــده اســت(،آنتن ایموبیالیزر،میکروســوئیچ دســتگیره در چپ/راســت جلویی)ا

هوشــمند مــی باشــد.
ح ذیل دارد: سیستم پنج وظیفه به شر

كلید ١. عملکرد ورودی بدون 
٢.عملکرد ریموت

٣.عملکرد استارت زدن تک مرحله ای
كردن هوشمند در صندوق عقب ٤.عملکرد باز 

٥.عملکرد سیستم ضد سرقت)ایموبالیزر(
PEPS آ.فرآیند معرفی
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Note:

It is necessary to wait for 10 seconds to enter again when inputing wrong security code twice 
continuously. If wrong security code is input again after 10 seconds, wrong numbers cannot be 
accumulated. For example, if inputing wrong security code twice continuously, but wrong security code 
is input again within 10 seconds, internal counter will not record the current number and keep original 
number. If turning off ignition switch without waiting specified time, the waiting time will be reset and 
recount, so be sure to turn ignition switch to ON and wait.

PEPS system menu operation instruction on X-431 3G diagnostic tester

X-431 3G main function menu
- Read DTCs

As shown in illustration 5, check current DTCs for immobilizer system by reading Diagnostic 
Trouble Codes (DTCs).

- Clear DTCs
If DTCs are read, DTC clearing can be used. If the DTC can be read again after clearing, find out 
the cause of malfunction. As shown in illustration 5, perform DTC clearing after clearing DTC, 
read DTC again to confirm whether the DTC has been repaired.

- Read Datastream
As shown in illustrations 6 and 7, dynamic 
datastream for immobilizer system, immobilizer 
controller status, key status, engine ECU 
status, transmission TCU status and ESCL 
status can be checked by reading datastream.

- Write Datastream
As shown in illustration 8, select Write 
Datastream and enter Write data screen. User 
authorization code, VIN, Repair Shop Code and 
Programming date can be written.

ESCL status

TCU status

ECM status

Transponder Statusd

Immobilizer status

Read data stream

Read data stream

RM1A550450 

Programming Date

Select all

Repair shop Coder

VIN

System Supplier IMMO SoftwareNumber

IMMO Manufacturing Date

Application Data Identifier

Boot Software Identifier

Select datasream

RM1A550460 

Programming date:

Repair Shop Code

VIN

User authorization code

Write data

RM1A550470 

توجه:
كــد امنیتــی اشــتباه بعــد  گــر  كنید.ا كــه بــه مــدت ١٠ ثانیــه بــرای وارد شــدن دوبــاره صبــر  كــد امنیتــی اشــتباه وارد میشــود الزم اســت  زمانیکــه بــه طــور پیوســته دو بــار 
كــد امنیتــی  كــد امنیتــی اشــتباه وارد شــود و دوبــاره  گــر بــه طــور پیوســته دو بــار  از ١٠ ثانیــه دوبــاره وارد شــود، اعــداد اشــتباه نمیتواننــد انباشــته شــوند. بــرای مثال،ا
كــردن زمــان اســتاندارد  گــر ســوئیچ را بــدون صبــر  كــرد و عــدد اصلــی را حفــظ میکنــد. ا اشــتباه در ١٠ ثانیــه ورودی باشد،شــمارنده داخلــی عــدد فعلــی را ثبــت نخواهــد 

كــه ســوئیچ را بــه ســمت on میچرخانیــد و منتظــر بمانیــد. كنید،زمــان انتظــار دوبــاره تنظیــم و شــمرده خواهــد شــد،بنابراین مطمئــن شــوید  خامــوش 

431-X در دستگاه عیب یاب PEPS بررسی پارامترهای سیستم

كدهای خطا -خواندن 
كــه در شــکل ٥ نشــان داده شــده اســت،كد هــای خطــای موجــود در حافظه  همانطــور 

كــه اخیــرا ذخیــره شــده اســت را بخوانید.  PEPS سیســتم
كدهای خطا كردن  ک  -پا

كــد هــای خطــا میتوانــد مــورد  كــردن  كدهــای خطــا خوانــده شــده اســت،پاك  گــر  ا
ــردن ظاهــر شــد،دلیل  ك ــاك  ــاره بعــد از پ كدهــای خطــا دوب ــر  گ ــرار بگیرد.ا اســتفاده ق
كــردن  كنید.همانطــور ك در شــکل ٥ نشــان داده شــده اســت،پاك  را پیــدا  ایــراد 
كدهــای خطــا را بعــد از بررســی آن هــا انجــام دهید،كدهــای خطــا را دوبــاره بخوانیــد 

ک شــده اســت. ــا كدهــای خطــا پ ــا  ــه آی ك ــا مطمئــن شــوید  ت
- خواندن پارامترها

ــرای  كــه در شــکل ٦ و٧ نشــان داده شــده اســت،پارامترهای دینامیکــی ب همانطــور 
موتــور   ECU كلید،وضعیــت  ،وضعیــت  ایموبیالیــزر  ایموبیالیزر،وضعیــت  سیســتم 
گیربکــس و وضعیــت ESCL بــا خوانــدن پارامترهــا میتوانــد بررســی   TCU وضعیــت،

شــود. 

- ثبت اطالعات
كــد امنیتــی،  كنیــد. ســپس در پنجــره ظاهــر شــده  گزینــه Write data را انتخــاب 
كــد تعمیــرگاه و تاریــخ ثبــت اطالعات)پیکــره بنــدی( را وارد نماییــد. شــماره شاســی، 
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PEPS SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

PEPS system consists of passive entry & passive start controller, passive entry & passive start switch, built-in 
low frequency antenna (3 antennas are equipped in vehicle to sense where the key is), immobilizer coil, front 
left/right door handle sensor (if equipped), ESCL module (for MT model) and smart key.
System has 5 functions as followings:
1. Keyless entry function;
2. Compatible general remote function;
3. One-button keyless start function;
4. Luggage compartment door smart open function;
5. Engine immobilizer function.

a. PEPS matching process

1 - PEPS Module 2 - Front Right Door Handle Sensor

3 - Front Internal Low Frequency Antenna 4 - Electronic Steering Column Lock

5 - Rear Low Frequency Antenna 6 - Front Left Door Handle Sensor

7 - Rear Low Frequency Antenna (Rear Bumper 
Crossmember)

8 - Immobilizer Coil

9 - Center Low Frequency Antenna 10 - Passive Entry & Passive Start Switch

6

7

8

9

1 2

3

4
10

5

RM1A551010

 آشنایی
معرفی

٢.میکروسوئیچ دستگیره در جلو راست PEPS ١.واحد

٤.قفل ستون فرمان الکترونیکی ٣.آنتن فركانس پایین جلو- داخل اتاق

٦.میکروسوئیچ دستگیره در جلو چپ ٥.آنتن فركانس پایین عقب

٨. انتن ایموبیالیزر ٧.آنتن فركانس پایین پشت سپر عقب

)PEPS ١٠. دكمه استارت)برای سیستم مجهز به كنسول وسط كنار  ٩.آنتن فركانس پایین 

كجاســت  كلیــد  كنتــرل ، ســوئیچ اســتارت و ورود غیــر فعــال ،آنتــن فركانــس پاییــن )ســه آنتــن در خــودرو بــرای تشــخیص اینکــه  سیســتم PEPS شــامل واحــد 
گــر مجهــز شــده(،قفل فرمــان ESCL)بــرای مــدل MT( و ســوئیچ  مجهــز شــده اســت(،آنتن ایموبیالیزر،میکروســوئیچ دســتگیره در چپ/راســت جلویی)ا

هوشــمند مــی باشــد.
ح ذیل دارد: سیستم پنج وظیفه به شر

كلید ١. عملکرد ورودی بدون 
٢.عملکرد ریموت

٣.عملکرد استارت زدن تک مرحله ای
كردن هوشمند در صندوق عقب ٤.عملکرد باز 

٥.عملکرد سیستم ضد سرقت)ایموبالیزر(
PEPS آ.فرآیند معرفی
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- Diagnosis procedure and menu instruction
Use X-431 3G to enter PEPS system, first 
select Chery model as shown in illustration 1.

Select Diagnosis program version as shown in 
illustration 2.

Enter model select menu and select MIA 
model. Click and enter Diagnostic program for 
this model as shown in illustrations 3 and 4.

Select maker

RM1A550400

CHERY PICKUP RIICH
DEMO

RELY KARRYGREEN
CAR

V57.81

V57.70

V57.40

V57.30

Chery Special V57.81 all systems
The displayed program can be used only after being updated to the latest version.This software can
diagnose all model,including ENG,ABS,SRS,AT,IMMOBILIZE and so on.

Diagnosis program version

RM1A550410

B14FL

M1A

Engine ECU VIN Read and Write

A16

A19

T21

M16

Diagnostic program

RM1A550420 

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A550430 

نحوه عیب یابی با دستگاه اسکنر
 X-431از نســخه بــه روز شــده دســتگاه اســکنر PEPS بــرای وارد شــدن بــه سیســتم
شــده  داده  نشــان   ١ شــکل  در  كــه  همانطــور  را   )Chery كنید،ابتدا)آیکــون  اســتفاده 

كنیــد. انتخــاب 

كنید. كه در شکل ٢ نشان داده شده انتخاب  نسخه برنامه عیب یابی را همانطور 

كــرده و وارد منــوی عیــب یابــی  مطابــق شــکل ۳ و ۴ مــدل خــودرو)M١A( را انتخــاب 
شــوید.
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- PEPS Matching (Immobilizer System Matching)
As shown in illustrations 9, 10 and 11, select 
PEPS matching and enter PEPS Variant Code 
screen.

i. As shown in illustration 9, PEPS matching also called immobilizer system matching, and 
perform matching in this menu for engine immobilizer system (w/ PEPS and w/o PEPS).

ii. Matching for engine immobilizer system and body anti-theft system (for MIA model equipped 
with PEPS system) is synchronous, in other words, perform matching for engine immobilizer 
key in this menu. Also, matching for body anti-theft system is completed simultaneously.

iii. When performing matching for engine immobilizer key, it is necessary to put key in cup holder 
on auxiliary fascia console with key front side facing upward, then perform matching (key 
matching for engine immobilizer (w/ PEPS)).

iv. Matching method for engine immobilizer system and body anti-theft system (for MIA model 
not equipped with PEPS system) is the same as that of conventional model, and difference 
with MIA model equipped with PEPS system: matching for engine immobilizer system and 
body anti-theft system is not synchronous, perform matching for engine immobilizer system in 
its diagnostic menu, while performing remote key matching in BCM system menu for body 
anti-theft system, regardless of order.

Number of LF Antenna

Thatcham

Engine Type

PEPS Variant Code

RM1A550480 

Gasoline

Diesel

Engine Type

RM1A550490 

PEPS configuration Code

Recovery the starting times of limit

PEPS Variant Code

Write data

RM1A550500 

- معرفی PEPS)معرفی سیستم ضد سرقت(
 PEPS كــد معرفــی كنیــد و  مطابــق تصویــر ۹، ۱۰ و ۱۱ آیتــم معرفــی PEPS را انتخــاب 

را در پنجــره ظاهــر شــده وارد نماییــد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

135۹

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–6

34

- Diagnosis procedure and menu instruction
Use X-431 3G to enter PEPS system, first 
select Chery model as shown in illustration 1.

Select Diagnosis program version as shown in 
illustration 2.

Enter model select menu and select MIA 
model. Click and enter Diagnostic program for 
this model as shown in illustrations 3 and 4.

Select maker

RM1A550400

CHERY PICKUP RIICH
DEMO

RELY KARRYGREEN
CAR

V57.81

V57.70

V57.40

V57.30

Chery Special V57.81 all systems
The displayed program can be used only after being updated to the latest version.This software can
diagnose all model,including ENG,ABS,SRS,AT,IMMOBILIZE and so on.

Diagnosis program version

RM1A550410

B14FL

M1A

Engine ECU VIN Read and Write

A16

A19

T21

M16

Diagnostic program

RM1A550420 

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A550430 

نحوه عیب یابی با دستگاه اسکنر
 X-431از نســخه بــه روز شــده دســتگاه اســکنر PEPS بــرای وارد شــدن بــه سیســتم
شــده  داده  نشــان   ١ شــکل  در  كــه  همانطــور  را   )Chery كنید،ابتدا)آیکــون  اســتفاده 

كنیــد. انتخــاب 

كنید. كه در شکل ٢ نشان داده شده انتخاب  نسخه برنامه عیب یابی را همانطور 

كــرده و وارد منــوی عیــب یابــی  مطابــق شــکل ۳ و ۴ مــدل خــودرو)M١A( را انتخــاب 
شــوید.
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- PEPS Matching (Immobilizer System Matching)
As shown in illustrations 9, 10 and 11, select 
PEPS matching and enter PEPS Variant Code 
screen.

i. As shown in illustration 9, PEPS matching also called immobilizer system matching, and 
perform matching in this menu for engine immobilizer system (w/ PEPS and w/o PEPS).

ii. Matching for engine immobilizer system and body anti-theft system (for MIA model equipped 
with PEPS system) is synchronous, in other words, perform matching for engine immobilizer 
key in this menu. Also, matching for body anti-theft system is completed simultaneously.

iii. When performing matching for engine immobilizer key, it is necessary to put key in cup holder 
on auxiliary fascia console with key front side facing upward, then perform matching (key 
matching for engine immobilizer (w/ PEPS)).

iv. Matching method for engine immobilizer system and body anti-theft system (for MIA model 
not equipped with PEPS system) is the same as that of conventional model, and difference 
with MIA model equipped with PEPS system: matching for engine immobilizer system and 
body anti-theft system is not synchronous, perform matching for engine immobilizer system in 
its diagnostic menu, while performing remote key matching in BCM system menu for body 
anti-theft system, regardless of order.

Number of LF Antenna

Thatcham

Engine Type

PEPS Variant Code

RM1A550480 

Gasoline

Diesel

Engine Type

RM1A550490 

PEPS configuration Code

Recovery the starting times of limit

PEPS Variant Code

Write data

RM1A550500 

- معرفی PEPS)معرفی سیستم ضد سرقت(
 PEPS كــد معرفــی كنیــد و  مطابــق تصویــر ۹، ۱۰ و ۱۱ آیتــم معرفــی PEPS را انتخــاب 

را در پنجــره ظاهــر شــده وارد نماییــد.
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Circuit Diagram

PEPS System (Page 1 of 5)
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سیستم PEPS )صفحه 1 از 5(

سوئیچ جرقه روشن یا استارت

 جعبه رله و فیوز
جعبه رله و فیوز صفحه كیلومتر

محفظه موتور

باتری
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Click and enter PEPS and its function menu is 
shown as illustration 5.

b. Wireless key match (See page 38-6)

Operation

Low frequency wakeup signal from sensing antenna on door handle is sent to PEPS, low frequency 
certification signal is sent to remote key by PEPS after a signal is sensed to confirm if the key is legal. If legal, 
PEPS sends corresponding signal to body controller, then body controller controls each actuator to perform 
corresponding operations.

Tools

Special Tool

General Tool

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Diagnostic program

RM1A550440 

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–7

34

Click and enter PEPS and its function menu is 
shown as illustration 5.

b. Wireless key match (See page 38-6)

Operation

Low frequency wakeup signal from sensing antenna on door handle is sent to PEPS, low frequency 
certification signal is sent to remote key by PEPS after a signal is sensed to confirm if the key is legal. If legal, 
PEPS sends corresponding signal to body controller, then body controller controls each actuator to perform 
corresponding operations.

Tools

Special Tool

General Tool

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Diagnostic program

RM1A550440 

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

كنیــد تــا دســتگاه وارد برنامــه عیــب یابــی و عملکردهــای سیســتم  آیتــم PEPS را انتخــاب 
PEPS شود.

كلید)ریموت( هوشمند ب. تعریف 

عملکرد

ســیگنال بیداربــاش بــا فركانــس پاییــن از آنتــن میکروســوئیچ روی دســتگیره درب بــه PEPS فرســتاده مــی شــود. بعــد از شناســایی و تائیــد ریمــوت، ســیگنال تصدیــق 
گــردد. فركانــس پاییــن توســط PEPS بــه ریمــوت ارســال مــی 

پس از شناسایی و تائید ریموت، PEPS سیگنال باز شدن درب ها را به BCM ارسال می نماید.

ابزار ها

X-431 تستر عیب یاب نسل سوم

مولتی متر

كلی ابزار 

ابزار عمومی 
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Click and enter PEPS and its function menu is 
shown as illustration 5.

b. Wireless key match (See page 38-6)

Operation

Low frequency wakeup signal from sensing antenna on door handle is sent to PEPS, low frequency 
certification signal is sent to remote key by PEPS after a signal is sensed to confirm if the key is legal. If legal, 
PEPS sends corresponding signal to body controller, then body controller controls each actuator to perform 
corresponding operations.
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25

36

19 31

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

2 1

I-034 B-076

B
I-034

B
B-076

سیستم PEPS )صفحه 4 از 5(

LF4 آنتنLF2 آنتنLF1 آنتن

LF3 آنتن

سوئیچ ایموبالیزر

بازكننده صندوق

میکروسوئیچ دستگیره 
در جلو سمت راست

میکروسوئیچ 
دستگیره در جلو 
سمت چپ
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تعریف ترمینال شماره ترمینال تعریف ترمینال شماره ترمینال

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین صندوق عقب C8 - A15

كنترل قفل ستون فرمان  اتصال بدنه واحد 
الکتریکی

D1 اتصال بدنه A16

- D2 سیگنال فركانس مثبت آنتن عقب B1

اتصال بدنه قفل ستون فرمان الکترونیکی D3 سیگنال فركانس مثبت آنتن عقب B2

كنترل قفل ستون فرمان الکتریکی سیگنال  D4 نشانگر  سوئیچ استارت)سبز( B3

- D5 نشانگر  سوئیچ استارت )سفید( B4

كنترل قفل ستون فرمان الکتریکی سیگنال  D6 نشانگر  سوئیچ استارت )زرد( B5

- D7 سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ١ B6

اتصال بدنه D8 سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ٢ B7

- D9 سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ٢ B8

تغذیه باتری D10 - B9
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34 - PEPS SYSTEM

34–13

34
PEPS Terminal Definition 

RM1A551900

10987

654321

161514131211109

87654321

161514131211109

87654321
4321

8765

A B C D

Terminal No. Terminal Definition Terminal No. Terminal Definition

A1 Battery Power Supply B10 Ground

A2 IG1 Relay Drive (High) B11 Starting Switch 1

A3 ACC Relay Drive (High) B12 Reserved (Ant6-)

A4 IG2 Relay Drive (High) B13 Starting Switch 2

A5 High-speed CAN Low B14 Low Frequency Antenna 1 Positive 
Frequency Signal

A6 High-speed CAN High B15 Low Frequency Antenna 3 Negative 
Frequency Signal

A7 ABS (ESP) B16 Low Frequency Antenna 3 Positive 
Frequency Signal

A8 - C1 Luggage Compartment Unlock 
Signal

A9 Clutch Switch Signal C2 -

A10 Starter Relay Detection C3
Front Left Door Handle Sensor (Low 
Frequency Antenna) Positive 
Frequency Signal

A11 Ignition Signal C4
Luggage Compartment (Low 
Frequency Antenna) Negative 
Frequency Signal

A12 - C5 -

A13 Starter Relay High C6
Front Right Door Handle Sensor 
(Low Frequency Antenna) Negative 
Frequency Signal

A14 - C7
Front Right Door Handle Sensor 
(Low Frequency Antenna) Positive 
Frequency Signal

تعریف ترمینال شماره ترمینال تعریف ترمینال شماره ترمینال

اتصال بدنه B10 تغذیه باتری A1

سوئیچ استارت ١ B11 IGراه انداز رله ١ A2

آپشن)آنتن ۶( B12 ACC راه انداز رله A3

سوئیچ استارت ٢ B13 IGراه انداز رله ٢ A4

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ۱ B14 CAN Low A5

سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ۳ B15  CAN High A6

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ۳ B16 سیستم ضد قفل)ABS(سیستم پایداری 
)ESP(الکترونیکی

A7

سیگنال باز شدن صندوق عقب C1 - A8

- C2 كالچ سیگنال سوئیچ  A9

 سنسور دستگیره درب جلو چپ )آنتن فركانس
پایین(سیگنال فركانس مثبت

C3 شناسایی رله استارتر A10

 صندوق عقب)آنتن فركانس پایین( سیگنال
فركانس منفی

C4 سیگنال جرقه A11

C5 A12

 سنسور دستگیره درب جلو راست)آنتن فركانس
پایین( سیگنال فركانس منفی

C6 A13 رله استارتر

 سنسور دستگیرهدرب جلو راست)آنتن فركانس
پایین(سیگنال فركانس مثبت

C7 A14

PEPS كنترل یونیت ترمینال های 
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تعریف ترمینال شماره ترمینال تعریف ترمینال شماره ترمینال

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین صندوق عقب C8 - A15

كنترل قفل ستون فرمان  اتصال بدنه واحد 
الکتریکی

D1 اتصال بدنه A16

- D2 سیگنال فركانس مثبت آنتن عقب B1

اتصال بدنه قفل ستون فرمان الکترونیکی D3 سیگنال فركانس مثبت آنتن عقب B2

كنترل قفل ستون فرمان الکتریکی سیگنال  D4 نشانگر  سوئیچ استارت)سبز( B3

- D5 نشانگر  سوئیچ استارت )سفید( B4

كنترل قفل ستون فرمان الکتریکی سیگنال  D6 نشانگر  سوئیچ استارت )زرد( B5

- D7 سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ١ B6

اتصال بدنه D8 سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ٢ B7

- D9 سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ٢ B8

تغذیه باتری D10 - B9
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–13

34
PEPS Terminal Definition 

RM1A551900

10987

654321

161514131211109

87654321

161514131211109

87654321
4321

8765

A B C D

Terminal No. Terminal Definition Terminal No. Terminal Definition

A1 Battery Power Supply B10 Ground

A2 IG1 Relay Drive (High) B11 Starting Switch 1

A3 ACC Relay Drive (High) B12 Reserved (Ant6-)

A4 IG2 Relay Drive (High) B13 Starting Switch 2

A5 High-speed CAN Low B14 Low Frequency Antenna 1 Positive 
Frequency Signal

A6 High-speed CAN High B15 Low Frequency Antenna 3 Negative 
Frequency Signal

A7 ABS (ESP) B16 Low Frequency Antenna 3 Positive 
Frequency Signal

A8 - C1 Luggage Compartment Unlock 
Signal

A9 Clutch Switch Signal C2 -

A10 Starter Relay Detection C3
Front Left Door Handle Sensor (Low 
Frequency Antenna) Positive 
Frequency Signal

A11 Ignition Signal C4
Luggage Compartment (Low 
Frequency Antenna) Negative 
Frequency Signal

A12 - C5 -

A13 Starter Relay High C6
Front Right Door Handle Sensor 
(Low Frequency Antenna) Negative 
Frequency Signal

A14 - C7
Front Right Door Handle Sensor 
(Low Frequency Antenna) Positive 
Frequency Signal

تعریف ترمینال شماره ترمینال تعریف ترمینال شماره ترمینال

اتصال بدنه B10 تغذیه باتری A1

سوئیچ استارت ١ B11 IGراه انداز رله ١ A2

آپشن)آنتن ۶( B12 ACC راه انداز رله A3

سوئیچ استارت ٢ B13 IGراه انداز رله ٢ A4

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ۱ B14 CAN Low A5

سیگنال منفی آنتن فركانس پایین ۳ B15  CAN High A6

سیگنال مثبت آنتن فركانس پایین ۳ B16 سیستم ضد قفل)ABS(سیستم پایداری 
)ESP(الکترونیکی

A7

سیگنال باز شدن صندوق عقب C1 - A8

- C2 كالچ سیگنال سوئیچ  A9

 سنسور دستگیره درب جلو چپ )آنتن فركانس
پایین(سیگنال فركانس مثبت

C3 شناسایی رله استارتر A10

 صندوق عقب)آنتن فركانس پایین( سیگنال
فركانس منفی

C4 سیگنال جرقه A11

C5 A12

 سنسور دستگیره درب جلو راست)آنتن فركانس
پایین( سیگنال فركانس منفی

C6 A13 رله استارتر

 سنسور دستگیرهدرب جلو راست)آنتن فركانس
پایین(سیگنال فركانس مثبت

C7 A14

PEPS كنترل یونیت ترمینال های 
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گذرا و موقت به مرحله 8 بروید. کد خطا  برای 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

كد خطاایراد دارد نبود 

كد خطا(،سپس به مرحله ٩ بروید. رفع ایراد )نبود  6

كنید،سپس به مرحله ٩ بروید. كد خطا عیب یابی  طبق جدول  7

كنید،سپس به مرحله ٩ بروید. طبق جدول ایرادات عیب یابی  8

كه ایراد رفع  شده است. كنید و مطمئن شوید  تست  ۹

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

سپس

سپس

سپس

عیب یابی  DTC موقت 
گیرید: كه خطای موقت باشد مراحل زیر را بکار  در صورتی 

كانکتورها شل نباشند.	  كه  كنید  كنترل 
كه دسته سیم فرسوده، فشرده شده و یا قطع نباشد.	  كنید  كنترل 
كه آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع است یا نه.	  كنید  كانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
كنید.	  كد خطا ایجاد می شود را ظاهر  كه  كنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
به دنبال ترمینال های فرسوده، برآمده شده،خم شده و یا شکسته بگردید.	 
كنید.	  كرده و تمیز  كنترل  كانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با DTC دائمی را  تمامی 
ــا منبــع تغذیــه 	  گونــه اتصــال بدنــه مشــترک ی گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  گردیــد، بــه دیا گانــه ای ارســال  كدهــای خطــای چنــد  كــه  درصورتــی 

كنیــد.  ــه  DTC مراجعــه  اعمــال شــده ب
كنید.	  گرفته شود مراجعه  كه می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 

بازدید و بررسی اتصال بدنه
كل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی كل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
كســیده شــدن  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

گــذارد. مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
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عیب یابی
جدول ایرادات

كنید،یا  كنید.قطعات خراب را تعمیر یا تنظیم  كنید.به ترتیب هر ناحیه مشکوك را بررسی  كمك به تعیین علت مشکل استفاده  توصیه:از جدول عالئم زیر برای 

كنید.  در صورت نیاز عوض 

روش عیب یابی
توصیه: 

كنید. كنترل ترمز استفاده  از رویه های زیر برای عیب یاب سیستم 

كارگاه آورده شد خودرو به  1

تجزیه و تحلیل مشکل مشتری 3

كنید. كدهای خطا را بررسی و پاك  4

كد های  كنید و  كیلومتر در ساعت برانید، شرایط خرابی را شبیه سازی  كنید: خودرو را با سرعت 15  ایراد را بررسی و بازسازی 
خطا را دوباره بخوانید.

5

كنید. ولتاژ باتری را بررسی  2

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-018
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کد خطا ماندگار و دائم به مرحله 7 بروید. برای 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

سپس

سپس

سپس

سپس

ولتاژ استاندارد:از 11 تا 14 ولت
كنید. گر ولتاژ زیر ١١ ولت است،باتری را قبل از انجام مرحله بعد شارژ یا تعویض  ا

علت ایراد

سیم پیچ ایموبیالیزر

خودرو روشن نمی شود

مجموعه سوئیچ

كنترل ایموبیالیزر واحد 

ECM

كانکتور و دسته سیم  
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گذرا و موقت به مرحله 8 بروید. کد خطا  برای 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

كد خطاایراد دارد نبود 

كد خطا(،سپس به مرحله ٩ بروید. رفع ایراد )نبود  6

كنید،سپس به مرحله ٩ بروید. كد خطا عیب یابی  طبق جدول  7

كنید،سپس به مرحله ٩ بروید. طبق جدول ایرادات عیب یابی  8

كه ایراد رفع  شده است. كنید و مطمئن شوید  تست  ۹

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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Condition
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Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-018
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

سپس

سپس

سپس

سپس

عیب یابی  DTC موقت 
گیرید: كه خطای موقت باشد مراحل زیر را بکار  در صورتی 

كانکتورها شل نباشند.	  كه  كنید  كنترل 
كه دسته سیم فرسوده، فشرده شده و یا قطع نباشد.	  كنید  كنترل 
كه آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع است یا نه.	  كنید  كانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
كنید.	  كد خطا ایجاد می شود را ظاهر  كه  كنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
به دنبال ترمینال های فرسوده، برآمده شده،خم شده و یا شکسته بگردید.	 
كنید.	  كرده و تمیز  كنترل  كانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با DTC دائمی را  تمامی 
ــا منبــع تغذیــه 	  گونــه اتصــال بدنــه مشــترک ی گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  گردیــد، بــه دیا گانــه ای ارســال  كدهــای خطــای چنــد  كــه  درصورتــی 

كنیــد.  ــه  DTC مراجعــه  اعمــال شــده ب
كنید.	  گرفته شود مراجعه  كه می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 

بازدید و بررسی اتصال بدنه
كل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی كل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
كســیده شــدن  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

گــذارد. مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
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عیب یابی
جدول ایرادات

كنید،یا  كنید.قطعات خراب را تعمیر یا تنظیم  كنید.به ترتیب هر ناحیه مشکوك را بررسی  كمك به تعیین علت مشکل استفاده  توصیه:از جدول عالئم زیر برای 

كنید.  در صورت نیاز عوض 

روش عیب یابی
توصیه: 

كنید. كنترل ترمز استفاده  از رویه های زیر برای عیب یاب سیستم 

كارگاه آورده شد خودرو به  1

تجزیه و تحلیل مشکل مشتری 3

كنید. كدهای خطا را بررسی و پاك  4

كد های  كنید و  كیلومتر در ساعت برانید، شرایط خرابی را شبیه سازی  كنید: خودرو را با سرعت 15  ایراد را بررسی و بازسازی 
خطا را دوباره بخوانید.

5

كنید. ولتاژ باتری را بررسی  2

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120
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D6 D7 D8 D9 D10
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12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+
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B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کد خطا ماندگار و دائم به مرحله 7 بروید. برای 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

سپس

سپس

سپس

سپس

ولتاژ استاندارد:از 11 تا 14 ولت
كنید. گر ولتاژ زیر ١١ ولت است،باتری را قبل از انجام مرحله بعد شارژ یا تعویض  ا

علت ایراد

سیم پیچ ایموبیالیزر

خودرو روشن نمی شود

مجموعه سوئیچ

كنترل ایموبیالیزر واحد 

ECM

كانکتور و دسته سیم  
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34 - PEPS SYSTEM

34–19

34

DTC B1506-00
Abnormality on Switches of Engine Switch No Subtype 

Information
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B
I-033

اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B1506-00 كد خطا

 سوئیچ موتور

 استارت

قفل فرمان برقی
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

گذارد. كنترل اثر  مدارها به اتصال بدنه مناسب بسیار حساس هستند. اتصال بدنه شل یا خورده شده میتواند بر مدار 
كنید: كنترل  ح ذیل  اتصال بدنه ها را به شر
كنید. ١. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

كنید كنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا ٢. تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
كه سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  كرده تا مطمئن  ٣. آنها را در صورت لزوم تمیز 

٤. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
كند یا نه كه تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  كنید  كنترل   .٥

كه دسته سیم ها تمیز  كه بصورت درستی نصب شده اند یا خیر. مطمئن شوید  كنید  كنترل  گر چندین دسته سیم در یک اتصال بدنه مشترک هستند،  ٦. ا
كرده اند.  هستند وبه طور مطمئنی محکم شده اند و اتصال بدنه خوبی را ایجاد 

DTC تعریف DTC

قطع بودن مدار آنتن LF داخلی وسط  B1503-13

قطع بودن مدار آنتن LF داخلی عقب B1504-13

قطع بودن مدار آنتن LF سپر عقب B1505-13

اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B1506-00

اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال  B1507-00

اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال     B1508-00

اختالل در سیگنال ترمز و عدم دریافت سیگنال B1509-00

اختالل در سیگنال سرعت خودرو و عدم دریافت سیگنال B150A-00

كالچ و عدم دریافت سیگنال خطای سیگنال سوئیچ  B150C-00

اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D-00

اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B150E-00

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B150F-00

خ اختالل روی سیگنال سرعت چر B1510-00

اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B1511-00

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B1512-00

ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B1513-00

اختالل روی منبع تغذیه دكمه استارت B1514-00

)PEPS(كنترل یونیت ایراد داخلی  B1515-45

خطا در عملکرد میکروسوئیچ دستگیره درب ها B1516-19

فشرده شدن پی در پی میکروسوئیچ دستگیره درب  B1517-23

كنترل یونیت با شبکه خطا در برقراری ارتباط  U0073-88

ECU عدم ارتباط با U0100-87

TCM عدم ارتباط با  U0101-87

ABS عدم ارتباط با U0129-87

BCM عدم ارتباط با  U0140-87

عدم ارتباط با یونیت قفل فرمان برقی U0329-87

كنترل یونیت عدم پیکره بندی نرم افزار  U1300-55

)DTC( كد خطا لیست 
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34 - PEPS SYSTEM

34–19

34

DTC B1506-00
Abnormality on Switches of Engine Switch No Subtype 

Information
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اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B1506-00 كد خطا

 سوئیچ موتور

 استارت

قفل فرمان برقی
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

گذارد. كنترل اثر  مدارها به اتصال بدنه مناسب بسیار حساس هستند. اتصال بدنه شل یا خورده شده میتواند بر مدار 
كنید: كنترل  ح ذیل  اتصال بدنه ها را به شر
كنید. ١. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

كنید كنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا ٢. تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
كه سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  كرده تا مطمئن  ٣. آنها را در صورت لزوم تمیز 

٤. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
كند یا نه كه تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  كنید  كنترل   .٥

كه دسته سیم ها تمیز  كه بصورت درستی نصب شده اند یا خیر. مطمئن شوید  كنید  كنترل  گر چندین دسته سیم در یک اتصال بدنه مشترک هستند،  ٦. ا
كرده اند.  هستند وبه طور مطمئنی محکم شده اند و اتصال بدنه خوبی را ایجاد 

DTC تعریف DTC

قطع بودن مدار آنتن LF داخلی وسط  B1503-13

قطع بودن مدار آنتن LF داخلی عقب B1504-13

قطع بودن مدار آنتن LF سپر عقب B1505-13

اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B1506-00

اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال  B1507-00

اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال     B1508-00

اختالل در سیگنال ترمز و عدم دریافت سیگنال B1509-00

اختالل در سیگنال سرعت خودرو و عدم دریافت سیگنال B150A-00

كالچ و عدم دریافت سیگنال خطای سیگنال سوئیچ  B150C-00

اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D-00

اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B150E-00

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B150F-00

خ اختالل روی سیگنال سرعت چر B1510-00

اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B1511-00

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B1512-00

ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B1513-00

اختالل روی منبع تغذیه دكمه استارت B1514-00

)PEPS(كنترل یونیت ایراد داخلی  B1515-45

خطا در عملکرد میکروسوئیچ دستگیره درب ها B1516-19

فشرده شدن پی در پی میکروسوئیچ دستگیره درب  B1517-23

كنترل یونیت با شبکه خطا در برقراری ارتباط  U0073-88

ECU عدم ارتباط با U0100-87

TCM عدم ارتباط با  U0101-87

ABS عدم ارتباط با U0129-87

BCM عدم ارتباط با  U0140-87

عدم ارتباط با یونیت قفل فرمان برقی U0329-87

كنترل یونیت عدم پیکره بندی نرم افزار  U1300-55

)DTC( كد خطا لیست 
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34 - PEPS SYSTEM

34–21

34

a. Check wire harness between instrument panel wire 
harness connectors I-034 and I-037.
Check for Open

Check for Short

3 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

RM1A550090

I-034

1234567

9101112131415

8

16

1 2 3 4

5 6 7 8

I-037

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (4) - I-037 
(4) Always Continuity

I-034 (3) - I-037 
(5) Always Continuity

I-034 (5) - I-037 
(8) Always Continuity

I-034 (11) - I-037 
(1) Always Continuity

I-034 (13) - I-037 
(3) Always Continuity

I-034 (10) - I-037 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (4) or I-037 
(4) - Body ground/

battery positive
Always No continuity

I-034 (3) or I-037 
(5) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (5) or I-037 
(8) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (11) or I-037 
(1) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (13) or I-037 
(3) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (10) or I-037 
(2) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

كنید كنترل  كانکتور و دسته سیم داشبورد را  3

كانکتورهای I – 037 و I -034  دسته سیم داشبورد را  الف( دسته سیم بین 
كنید. كنترل 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

وضعیت استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

وصل دائم I – 037(4) - I -034(4)   

وصل دائم I – 037(5) - I -034(3)   

وصل دائم I – 037(8) - I -034(5)   

وصل دائم I – 037(1) - I -034(11)   

وصل دائم I – 037(3) - I -034(13)   

وصل دائم I – 037(2) - I -034(10)   

وضعیت 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم I – 037(4) - I -034(4)
  بدنه / قطب مثبت باتری 

متصل دائم I – 037(5) - I -034(3)
 بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(8) - I -034(5)
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(1) - I -034(11)  
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(3) - I -034(13)
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(2) - I -034(10)
بدنه / قطب مثبت باتری  

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
کانکتور و دسته سیم داشبورد را تعویض و یا تعمیر نمایيد.ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

علت احتمالی  DTC شرط شناسایی  DTC تعریف DTC  تعریف

كانکتور یا دسته سیم
سوئیچ موتور

PEPS  یونیت

سوئیچ روشن اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B -1506 – 00

رویه عیب یابی

كنید بدنه یونیت PEPS را بررسی  1

كنید . كنترل  كانکتور و دسته سیم را  2

الف-سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
كنید. كنترل  ب-اتصال بدنه G–202 یونیت PEPS را 

كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
كنید.	  كانکتور I -034 یونیت PEPS را قطع 
كنید.	  كانکتور I – 037 سوئیچ موتور را قطع 
كه دسته سیم پاره گی، فشردگی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  كنید  كنترل 
كانکتور در وضعیت خوبی می باشند.	  كه ایا پین های  كنید  كنترل 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

اتصال بدنه یا دسته سیم بدنه یونیت PEPS را تعویض و یا تعمیر نمایيد.

كانکتور یا دسته سیم مرتبط را تعمیر و یا تعویض نمایید.  

ایراد دارد

ایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–21

34

a. Check wire harness between instrument panel wire 
harness connectors I-034 and I-037.
Check for Open

Check for Short

3 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

RM1A550090

I-034

1234567

9101112131415

8

16

1 2 3 4

5 6 7 8

I-037

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (4) - I-037 
(4) Always Continuity

I-034 (3) - I-037 
(5) Always Continuity

I-034 (5) - I-037 
(8) Always Continuity

I-034 (11) - I-037 
(1) Always Continuity

I-034 (13) - I-037 
(3) Always Continuity

I-034 (10) - I-037 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (4) or I-037 
(4) - Body ground/

battery positive
Always No continuity

I-034 (3) or I-037 
(5) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (5) or I-037 
(8) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (11) or I-037 
(1) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (13) or I-037 
(3) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

I-034 (10) or I-037 
(2) - Body ground/

battery positive
Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

كنید كنترل  كانکتور و دسته سیم داشبورد را  3

كانکتورهای I – 037 و I -034  دسته سیم داشبورد را  الف( دسته سیم بین 
كنید. كنترل 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

وضعیت استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

وصل دائم I – 037(4) - I -034(4)   

وصل دائم I – 037(5) - I -034(3)   

وصل دائم I – 037(8) - I -034(5)   

وصل دائم I – 037(1) - I -034(11)   

وصل دائم I – 037(3) - I -034(13)   

وصل دائم I – 037(2) - I -034(10)   

وضعیت 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم I – 037(4) - I -034(4)
  بدنه / قطب مثبت باتری 

متصل دائم I – 037(5) - I -034(3)
 بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(8) - I -034(5)
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(1) - I -034(11)  
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(3) - I -034(13)
بدنه / قطب مثبت باتری  

متصل دائم I – 037(2) - I -034(10)
بدنه / قطب مثبت باتری  

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
کانکتور و دسته سیم داشبورد را تعویض و یا تعمیر نمایيد.ایراد دارد
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علت احتمالی  DTC شرط شناسایی  DTC تعریف DTC  تعریف

كانکتور یا دسته سیم
سوئیچ موتور

PEPS  یونیت

سوئیچ روشن اختالل در سوئیچ موتور و عدم دریافت اطالعات B -1506 – 00

رویه عیب یابی

كنید بدنه یونیت PEPS را بررسی  1

كنید . كنترل  كانکتور و دسته سیم را  2

الف-سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
كنید. كنترل  ب-اتصال بدنه G–202 یونیت PEPS را 

كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
كنید.	  كانکتور I -034 یونیت PEPS را قطع 
كنید.	  كانکتور I – 037 سوئیچ موتور را قطع 
كه دسته سیم پاره گی، فشردگی و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  كنید  كنترل 
كانکتور در وضعیت خوبی می باشند.	  كه ایا پین های  كنید  كنترل 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

اتصال بدنه یا دسته سیم بدنه یونیت PEPS را تعویض و یا تعمیر نمایيد.

كانکتور یا دسته سیم مرتبط را تعمیر و یا تعویض نمایید.  

ایراد دارد

ایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–24

34

PEPS SYSTEM

DTC B1507-00 Abnormality in IG Circuit No Subtype Information

EM1A550080

EF05
10A

B
r

R

EF18
15A

1-111-164-101-1 1-1 1-2

B10

R
L

R
L

RL

R
L

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(B/D/G)

IG1
RELAY

EF19
30A

3085

87A8786

EF05
10A

B9D4 D4 G1

BATTERY

R

R R
L

G27

B-007

Y
B-007

B-019

I-004

I-021
B-064

I-007

Br
I-007

B-027

BrBr
B-027

I-021
B-064

B-018

W
B-018

MTCVT

7

G203

G202

4

11

RF12
10A

R
Y

R
Y

INSTRUMENT
PANEL FUSE
AND RELAY
BOX 

IGNITION SWITCH
ON OR START

PEPS(J1/J4)

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

W
B-019

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

1

4567

3 2

4

1 32

5 6 7

W
B-064

W
I-021

12

9101112131415

345678

1514131211109

21 43 8765

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

Gr
B-075

B-075 I-033

B
I-033

اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال B1507-00 كد خطا

برق سوئیچ باز

 جعبه رله و فیوز
جعبه رله و فیوز داشبورد

رله IG١محفظه باتری

باتری
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34 - PEPS SYSTEM

34–22

34

a. Check the engine switch
Using a digital multimeter, check continuity of engine 
switch according to table below.

Apply battery voltage to terminals of engine switch 
and check illumination condition of engine switch.
HINT:

If positive (+) lead and negative (-) lead are 
incorrectly connected, engine switch indicator will 
not illuminate.
If battery voltage is too low, engine switch indicator 
will not illuminate.

4 Check engine switch

OK

RM1A550100

ENGINE
START

STOP

1 2 3 4
5 6 7 8

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Not pushed No continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2 Not pushed No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Pushed Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2 Pushed Continuity

RM1A550110

-+

ENGINE
START

STOP

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 4
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (printed 
words come on)

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (green)

Battery positive 
(+) - Terminal 8
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (amber)

Repair or replace engine switchNG

OK

كنید  كنترل  سوئیچ موتور را  4

كنید  كنترل  الف( سوئیچ موتور را 
كنید، اتصال سوئیچ موتور را براساس جدول زیر  از یک مولتی متر دیجیتال استفاده 

كنید. كنترل 

شرایط سوئیچ  شرط استاندارد  اتصال مولتی متر 

فشار داده نشده  قطع  ترمنیال ١ - ترمینال ٢

فشار داده نشده  قطع  ترمینال ٣ - ترمینال ٢

فشار داده شده  وصل ترمینال ١ - ترمینال ٢ 

فشار داده شده  وصل ترمینال ٣ - ترمینال ٢ 

كنیــد و وضعیــت روشــن شــدن چــراغ  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای ســوئیچ موتــور وصــل 
كنیــد. زمینــه دكمــه اســتارت را بررســی 

نکته :
كه قطب مثبت ، و قطب منفی بدرستی وصل نشده اند، نشانگر 	  درصورتی 

سوئیچ موتور روشن نمی شود
گر سوئیچ موتور اصال روشن 	  كم باشد، نشان  كه ولتاژ باتری بسیار  درصورتی 

نخواهد شد. 

وضعیت استاندارد  شرایط سوئیچ  اتصال مولتی متر 

چراغ سوئیچ روشن باشد دائم قطب مثبت باتری با ترمنیال ٤-
 قطب منفی باتری با ترمینال ٢

روشن )سبز( دائم قطب مثبت باتری با  ترمنیال ٥-
قطب منفی باتری با ترمینال ٢

روشن )زرد( دائم قطب مثبت باتری با ترمنیال ٨-
 قطب منفی باتری با ترمینال ٢

کنید . سوئیچ موتور را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

كنید. كد های خطا را مجدد بررسی  5

كنید. كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل  الف( 
كنید. كابل منفی باتری را وصل  ب( 

كنید. ج( سوئیچ را روشن 
كد خطا  آنها را شناسایی نماید.  كانکتور عیب یاب متصل نمایید تا در صورت وجود  د( تستر عیب یاب X – 431 3G را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

كنید .ایراد دارد ایراد دارد یونیت PEPS را تعویض یا تعمیر 

سیستم ایرادی ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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34 - PEPS SYSTEM

34–24

34

PEPS SYSTEM

DTC B1507-00 Abnormality in IG Circuit No Subtype Information

EM1A550080

EF05
10A

B
r

R

EF18
15A

1-111-164-101-1 1-1 1-2

B10

R
L

R
L

RL
R

L

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(B/D/G)

IG1
RELAY

EF19
30A

3085

87A8786

EF05
10A

B9D4 D4 G1

BATTERY

R

R R
L

G27

B-007

Y
B-007

B-019

I-004

I-021
B-064

I-007

Br
I-007

B-027

BrBr
B-027

I-021
B-064

B-018

W
B-018

MTCVT

7

G203

G202

4

11

RF12
10A

R
Y

R
Y

INSTRUMENT
PANEL FUSE
AND RELAY
BOX 

IGNITION SWITCH
ON OR START

PEPS(J1/J4)

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

W
B-019

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

1

4567

3 2

4

1 32

5 6 7

W
B-064

W
I-021

12

9101112131415

345678

1514131211109

21 43 8765

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

Gr
B-075

B-075 I-033

B
I-033

اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال B1507-00 كد خطا

برق سوئیچ باز

 جعبه رله و فیوز
جعبه رله و فیوز داشبورد

رله IG١محفظه باتری

باتری
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34 - PEPS SYSTEM

34–22

34

a. Check the engine switch
Using a digital multimeter, check continuity of engine 
switch according to table below.

Apply battery voltage to terminals of engine switch 
and check illumination condition of engine switch.
HINT:

If positive (+) lead and negative (-) lead are 
incorrectly connected, engine switch indicator will 
not illuminate.
If battery voltage is too low, engine switch indicator 
will not illuminate.

4 Check engine switch

OK

RM1A550100

ENGINE
START

STOP

1 2 3 4
5 6 7 8

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Not pushed No continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2 Not pushed No continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Pushed Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2 Pushed Continuity

RM1A550110

-+

ENGINE
START

STOP

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 4
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (printed 
words come on)

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (green)

Battery positive 
(+) - Terminal 8
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Illuminate (amber)

Repair or replace engine switchNG

OK

كنید  كنترل  سوئیچ موتور را  4

كنید  كنترل  الف( سوئیچ موتور را 
كنید، اتصال سوئیچ موتور را براساس جدول زیر  از یک مولتی متر دیجیتال استفاده 

كنید. كنترل 

شرایط سوئیچ  شرط استاندارد  اتصال مولتی متر 

فشار داده نشده  قطع  ترمنیال ١ - ترمینال ٢

فشار داده نشده  قطع  ترمینال ٣ - ترمینال ٢

فشار داده شده  وصل ترمینال ١ - ترمینال ٢ 

فشار داده شده  وصل ترمینال ٣ - ترمینال ٢ 

كنیــد و وضعیــت روشــن شــدن چــراغ  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای ســوئیچ موتــور وصــل 
كنیــد. زمینــه دكمــه اســتارت را بررســی 

نکته :
كه قطب مثبت ، و قطب منفی بدرستی وصل نشده اند، نشانگر 	  درصورتی 

سوئیچ موتور روشن نمی شود
گر سوئیچ موتور اصال روشن 	  كم باشد، نشان  كه ولتاژ باتری بسیار  درصورتی 

نخواهد شد. 

وضعیت استاندارد  شرایط سوئیچ  اتصال مولتی متر 

چراغ سوئیچ روشن باشد دائم قطب مثبت باتری با ترمنیال ٤-
 قطب منفی باتری با ترمینال ٢

روشن )سبز( دائم قطب مثبت باتری با  ترمنیال ٥-
قطب منفی باتری با ترمینال ٢

روشن )زرد( دائم قطب مثبت باتری با ترمنیال ٨-
 قطب منفی باتری با ترمینال ٢

کنید . سوئیچ موتور را تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

كنید. كد های خطا را مجدد بررسی  5

كنید. كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل  الف( 
كنید. كابل منفی باتری را وصل  ب( 

كنید. ج( سوئیچ را روشن 
كد خطا  آنها را شناسایی نماید.  كانکتور عیب یاب متصل نمایید تا در صورت وجود  د( تستر عیب یاب X – 431 3G را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

كنید .ایراد دارد ایراد دارد یونیت PEPS را تعویض یا تعمیر 

سیستم ایرادی ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8
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OK
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنترل نمایید  اتصال بدنه جعبه رله و فیوز محفظه موتور و اتصال بدنه یونیت PEPS را  2

كنید كنترل  دسته سیم بین باتری و جعبه رله و فیوز محفظه موتور را  3

كنید  كنترل  دسته سیم اتصال بدنه را  4

كنید .	  كنترل  فیوز محفظه موتور و اتصال بدنه B – 051 جعبه رله را 
كنید.	  كنترل  اتصال بدنه B – 039 یونیت PEPS را 

رله IGN1 را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید 	 
كنید 	  سیم منفی باتری را قطع 
كه ولتاژ ترمینال ٣٠ رله ١٢ ولت باشد. 	  كنید  كنترل  مولتی متر دیجیتال را به بخش ولتاژ DC چرخانده و 

كانکتــور 	  كانکتــور B – 018 جعبــه رلــه و   دســته ســیم بیــن فیــوز محفظــه موتــور و 
كنیــد كنتــرل  )J1 (B – 075  یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

متصل  دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1) 
 بدنه 

قطع  دائم  B – 018 (D4) – B – 075 (1) 
 قطب مثبت باتری  

 اتصال بدنه و یا دسته سیم بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایيد

دسته سیم بين  باتری و جعبه فیوز و  رله محفظه موتور راتعویض و یا تعمیر نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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علل احتمالی  DTC شرط شناسایی  DTC تعریف کد خطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

IGNرله ١
سوئیچ موتور
PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال B -1507 – 00

روش عیب یابی

كنید.	  تمامی امکانات برقی و همچنین سوئیچ جرقه را خاموش 
كنید.	  سیم منفی باتری را قطع 
فیوز)EF19(30A), EF05(10A, )برای مدل MT( و)EF06(10A )برای مدل CVT(  را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
رله IGN١ را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید. 	 
كنید.	  فیوز ١٠A(RF١٢( را از جعبه فیوز داشبورد باز 
كه فیوز و رله   تغییر شکل نداده  و یا آسیب دیده نباشند. 	  كنید  كنترل 

كنید. فیوزها و رله ها را بررسی  1

رله و فیوز آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر نمایيد.

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنترل نمایید  اتصال بدنه جعبه رله و فیوز محفظه موتور و اتصال بدنه یونیت PEPS را  2

كنید كنترل  دسته سیم بین باتری و جعبه رله و فیوز محفظه موتور را  3

كنید  كنترل  دسته سیم اتصال بدنه را  4

كنید .	  كنترل  فیوز محفظه موتور و اتصال بدنه B – 051 جعبه رله را 
كنید.	  كنترل  اتصال بدنه B – 039 یونیت PEPS را 

رله IGN1 را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید 	 
كنید 	  سیم منفی باتری را قطع 
كه ولتاژ ترمینال ٣٠ رله ١٢ ولت باشد. 	  كنید  كنترل  مولتی متر دیجیتال را به بخش ولتاژ DC چرخانده و 

كانکتــور 	  كانکتــور B – 018 جعبــه رلــه و   دســته ســیم بیــن فیــوز محفظــه موتــور و 
كنیــد كنتــرل  )J1 (B – 075  یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

متصل  دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1) 
 بدنه 

قطع  دائم  B – 018 (D4) – B – 075 (1) 
 قطب مثبت باتری  

 اتصال بدنه و یا دسته سیم بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایيد

دسته سیم بين  باتری و جعبه فیوز و  رله محفظه موتور راتعویض و یا تعمیر نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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علل احتمالی  DTC شرط شناسایی  DTC تعریف کد خطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

IGNرله ١
سوئیچ موتور
PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل در مدار IG و عدم دریافت سیگنال B -1507 – 00

روش عیب یابی

كنید.	  تمامی امکانات برقی و همچنین سوئیچ جرقه را خاموش 
كنید.	  سیم منفی باتری را قطع 
فیوز)EF19(30A), EF05(10A, )برای مدل MT( و)EF06(10A )برای مدل CVT(  را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
رله IGN١ را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید. 	 
كنید.	  فیوز ١٠A(RF١٢( را از جعبه فیوز داشبورد باز 
كه فیوز و رله   تغییر شکل نداده  و یا آسیب دیده نباشند. 	  كنید  كنترل 

كنید. فیوزها و رله ها را بررسی  1

رله و فیوز آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر نمایيد.

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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كد خطا بررسی مجدد  6

كند  كار می  سیستم بصورت نرمال 

كنید الف(كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل 
كنید  ب(سیم منفی باتری را وصل 

كنید  ج( سوئیچ را روشن 
كانکتور عیب یاب متصل نمایید تا در صورت وجود DTC آنها را شناسایی نماید.  د( تستر عیب یاب X – 431 3G را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید.  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–27

34

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between body wire harness 
connector B-007 and PEPS controller connector J1 
(B-075).
Check for Open

Check for Short

-+

RM1A550121

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) - 
B-075 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check ignition starting switch (See page 15-13)

OK

Repair or replace ignition starting switchNG

OK

كنید. كنترل  سوئیچ استارت را  5

كانکتــور 	  كانکتــور B – 019 جعبــه رلــه و   دســته ســیم بیــن فیــوز محفظــه موتــور و 
كنیــد كنتــرل  )J1 (B – 075 یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 
متصل  دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)

بررسی اتصالی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2) 
اتصال بدنه

قطع  دائم  B – 019 (G27) – B – 075 (2) 
 مثبت باتری  

كانکتور J1 (B – 075)  یونیت 	  كانکتور B – 007 و   دسته سیم بین 
كنید كنترل  PEPS را 

بررسی قطعی مدار

شرط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم متصل  B – 007 (B9) – B – 075 (11)

شرط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم قطع  B – 007 (B9) – B – 075 (11
 بدنه 

دائم  قطع  B – 007 (B9) – B – 075 (11
 مثبت باتری  

کنید کنترل  سوئیچ استارت را 

کنید دسته سیم بدنه را تعویض و یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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كد خطا بررسی مجدد  6

كند  كار می  سیستم بصورت نرمال 

كنید الف(كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل 
كنید  ب(سیم منفی باتری را وصل 

كنید  ج( سوئیچ را روشن 
كانکتور عیب یاب متصل نمایید تا در صورت وجود DTC آنها را شناسایی نماید.  د( تستر عیب یاب X – 431 3G را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید.  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–27

34

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between body wire harness 
connector B-007 and PEPS controller connector J1 
(B-075).
Check for Open

Check for Short

-+

RM1A550121

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) - 
B-075 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check ignition starting switch (See page 15-13)

OK

Repair or replace ignition starting switchNG

OK

كنید. كنترل  سوئیچ استارت را  5

كانکتــور 	  كانکتــور B – 019 جعبــه رلــه و   دســته ســیم بیــن فیــوز محفظــه موتــور و 
كنیــد كنتــرل  )J1 (B – 075 یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 
متصل  دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)

بررسی اتصالی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرط استاندارد شرط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2) 
اتصال بدنه

قطع  دائم  B – 019 (G27) – B – 075 (2) 
 مثبت باتری  

كانکتور J1 (B – 075)  یونیت 	  كانکتور B – 007 و   دسته سیم بین 
كنید كنترل  PEPS را 

بررسی قطعی مدار

شرط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم متصل  B – 007 (B9) – B – 075 (11)

شرط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم قطع  B – 007 (B9) – B – 075 (11
 بدنه 

دائم  قطع  B – 007 (B9) – B – 075 (11
 مثبت باتری  

کنید کنترل  سوئیچ استارت را 

کنید دسته سیم بدنه را تعویض و یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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علل احتمالی  کدخطا شرط شناسایی  کدخطا  تعریف  کدخطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

ACC رله
سوئیچ موتور

PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال B -1508– 00

روش عیب یابی

كنید. فیوز و رله یونیت PEPS را بررسی  1

كنید.	  تمامی امکانات برقی و همچنین سوئیچ جرقه را خاموش 
كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
فیوز EF19(30A), EF05(10A),  را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور بازكنید.	 
رله ACC را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور بازكنید 	 
كه رله و فیوز   تغییر شکل نداده  و یا آسیب دیده نباشند. 	  كنید  كنترل 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

رله و فیوز آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–29

34

DTC B1508-00 Abnormality in ACC Circuit No Subtype Information

B
r

G36

1-41-16 1-3

R
W

R
L

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(B/F/G)

ACC
RELAY

EF19
30A

3085

8786

B6F12

BATTERY

R
L

R
W

F10

G203

G202

2

IGNITION SWITCH
ON OR START

PEPS(J1)

EM1A550090

Y
B-007

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

W
B-019

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B104

1 32

5 6 7
Br

B-027
1

4567

3 2

Br
I-007

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

Gr
B-075

W
B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-007

B-019
B-008

I-007
B-027

B-075

اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال B1508-00 كد خطا

برق سوئیچ باز

جعبه رله فیوز
 و محفظه موتور

ACC رله

باتری
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علل احتمالی  کدخطا شرط شناسایی  کدخطا  تعریف  کدخطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

ACC رله
سوئیچ موتور

PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال B -1508– 00

روش عیب یابی

كنید. فیوز و رله یونیت PEPS را بررسی  1

كنید.	  تمامی امکانات برقی و همچنین سوئیچ جرقه را خاموش 
كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
فیوز EF19(30A), EF05(10A),  را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور بازكنید.	 
رله ACC را از جعبه رله و فیوز محفظه موتور بازكنید 	 
كه رله و فیوز   تغییر شکل نداده  و یا آسیب دیده نباشند. 	  كنید  كنترل 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

رله و فیوز آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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34 - PEPS SYSTEM

34–29

34

DTC B1508-00 Abnormality in ACC Circuit No Subtype Information

B
r

G36

1-41-16 1-3

R
W

R
L

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(B/F/G)

ACC
RELAY

EF19
30A

3085

8786

B6F12

BATTERY

R
L

R
W

F10

G203

G202

2

IGNITION SWITCH
ON OR START

PEPS(J1)

EM1A550090

Y
B-007

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

W
B-019

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B104

1 32

5 6 7
Br

B-027
1

4567

3 2

Br
I-007

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

Gr
B-075

W
B-008

F24

F12

F23

F11

F22

F10

F21

F9

F20

F8

F19

F7

F18

F6

F17

F5

F16

F4

F15

F3

F14

F2

F13

F1

B-007

B-019
B-008

I-007
B-027

B-075

اختالل در مدار ACC و عدم دریافت سیگنال B1508-00 كد خطا

برق سوئیچ باز

جعبه رله فیوز
 و محفظه موتور

ACC رله

باتری
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–32

34

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-008 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F13 F14 F15 F16 F17 F18

F7 F8 F9 F10 F11 F12

F19 F20 F21 F22 F23 F24

B-008

-+

RM1A550150

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F10) - 
B-075 (3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F10) or 
B-075 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-008 (F10) or 
B-075 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check ignition starting switch (See page 15-13)

OK

Repair or replace ignition starting switchNG

OK

6 Confirm DTCs

Repair or replace PEPS controllerNG

System operates normally

OK

كانکتــور 	  كانکتــور B – 008  جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و   دســته ســیم بیــن 
كنیــد. كنتــرل  )J1 (B – 075  یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

کوتاه باشد. کنید اتصال  کنترل 

كنید. كنترل  سوئیچ استارت را  5

كنید. كدهای خطا را بررسی  6

كنید  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید	  كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل 
كنید 	  كابل منفی باتری را وصل 
كنید 	  سوئیچ را روشن 
كانکتور عیب یابی متصل نمایید تا در صورت وجود DTC آنها را شناسایی نماید. 	  عیب یاب X – 431 3G را به 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل  دائم B – 008 (F10) – B – 075 (3)

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم  (B – 008 (F10) – B – 075 (3
 بدنه   

قطع  دائم  (B – 008 (F10) – B – 075 (3
 قطب مثبت باتری  

کنید دسته سیم بدنه را تعویض و یا تعمیر 

کنید کنترل  جرقه سوئیچ استارت را 

کنید.  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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34 - PEPS SYSTEM

34–31

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point G-203.
b. Check the PEPS controller ground point G-202.

a. Remove ACC relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550140

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G36) - 
B-075 (4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G36) or 
B-075 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G36) or 
B-075 (4) - 

Battery positive
Always No continuity

كنترل نمایید  اتصال بدنه    جعبه فیوز و رله محفظه موتور و اتصال بدنه یونیت PEPS را  2

كنید كنترل  دسته سیم بین  باتری و جعبه فیوز و رله محفظه موتور را  3

كنید  كنترل  دسته سیم بدنه را  4

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید 	  كنترل  اتصال بدنه G – 203  را 
اتصال بدنه G – 202 یونیت PEPS را كنترل كنید	 

رله ACC را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
كنید.	  سیم منفی باتری را قطع 
كه ولتاژ ترمینال ٣٠ رله ١٢ ولت باشد. 	  كنید  كنترل  مولتی متر دیجیتال را به قسمت ولتاژ DC چرخانده و 

كانکتور 	  كانکتور B – 019  جعبه فیوز و رله محفظه موتور و   دسته سیم بین 
كنید. كنترل  )J1 (B – 075  یونیت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرایط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم متصل  B – 019 (G36) – B – 075 (4)

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 019 (G36) – B – 075 (4) 
 بدنه   

قطع  دائم  B – 019 (G36) – B – 075 (4) 
 مثبت باتری  

دسته سیم بين  باتری و جعبه فیوز و رله محفظه موتور راتعویض و یا تعمیر نمایيد.

اتصال بدنه یا دسته سیم  را تعمیر یا تعویض نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–32

34

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-008 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F13 F14 F15 F16 F17 F18

F7 F8 F9 F10 F11 F12

F19 F20 F21 F22 F23 F24

B-008

-+

RM1A550150

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F10) - 
B-075 (3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-008 (F10) or 
B-075 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-008 (F10) or 
B-075 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check ignition starting switch (See page 15-13)

OK

Repair or replace ignition starting switchNG

OK

6 Confirm DTCs

Repair or replace PEPS controllerNG

System operates normally

OK

كانکتــور 	  كانکتــور B – 008  جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و   دســته ســیم بیــن 
كنیــد. كنتــرل  )J1 (B – 075  یونیــت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

کوتاه باشد. کنید اتصال  کنترل 

كنید. كنترل  سوئیچ استارت را  5

كنید. كدهای خطا را بررسی  6

كنید  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید	  كانکتورهای دسته سیم مربوطه را وصل 
كنید 	  كابل منفی باتری را وصل 
كنید 	  سوئیچ را روشن 
كانکتور عیب یابی متصل نمایید تا در صورت وجود DTC آنها را شناسایی نماید. 	  عیب یاب X – 431 3G را به 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل  دائم B – 008 (F10) – B – 075 (3)

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم  (B – 008 (F10) – B – 075 (3
 بدنه   

قطع  دائم  (B – 008 (F10) – B – 075 (3
 قطب مثبت باتری  

کنید دسته سیم بدنه را تعویض و یا تعمیر 

کنید کنترل  جرقه سوئیچ استارت را 

کنید.  یونیت PEPS تعویض یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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34 - PEPS SYSTEM

34–31

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point G-203.
b. Check the PEPS controller ground point G-202.

a. Remove ACC relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550140

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G36) - 
B-075 (4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G36) or 
B-075 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G36) or 
B-075 (4) - 

Battery positive
Always No continuity

كنترل نمایید  اتصال بدنه    جعبه فیوز و رله محفظه موتور و اتصال بدنه یونیت PEPS را  2

كنید كنترل  دسته سیم بین  باتری و جعبه فیوز و رله محفظه موتور را  3

كنید  كنترل  دسته سیم بدنه را  4

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید 	  كنترل  اتصال بدنه G – 203  را 
اتصال بدنه G – 202 یونیت PEPS را كنترل كنید	 

رله ACC را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
كنید.	  سیم منفی باتری را قطع 
كه ولتاژ ترمینال ٣٠ رله ١٢ ولت باشد. 	  كنید  كنترل  مولتی متر دیجیتال را به قسمت ولتاژ DC چرخانده و 

كانکتور 	  كانکتور B – 019  جعبه فیوز و رله محفظه موتور و   دسته سیم بین 
كنید. كنترل  )J1 (B – 075  یونیت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرایط شرط استاندارد اتصال مولتی متر 

دائم متصل  B – 019 (G36) – B – 075 (4)

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

قطع  دائم B – 019 (G36) – B – 075 (4) 
 بدنه   

قطع  دائم  B – 019 (G36) – B – 075 (4) 
 مثبت باتری  

دسته سیم بين  باتری و جعبه فیوز و رله محفظه موتور راتعویض و یا تعمیر نمایيد.

اتصال بدنه یا دسته سیم  را تعمیر یا تعویض نمایيد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–34

34

EM1A550110

2

R
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1

B
r
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4
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3
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R
Y

4-4

4-8

B
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CANبه شبکه

قفل فرمان برقی
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D - 00 DTC
اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B 150E – 00 DTC

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B 150F – 00 DTC
اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B 1511 – 00 DTC

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B 1512 00 DTC
ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B 1513 - 00 DTC
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34 - PEPS SYSTEM

34–34

34

EM1A550110

2

R
4-6

1

B
r
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4

B

4-1

3

ESCL
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R
Y

4-4

4-8

B
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G214
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PEPS(J1/J4)

1-61-5
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SYSTEM
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B
r

G202
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10 9 8 7
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4321

8765

Gr
B-075

B-075

B
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I-035
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B
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CANبه شبکه

قفل فرمان برقی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1384

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D - 00 DTC
اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B 150E – 00 DTC

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B 150F – 00 DTC
اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B 1511 – 00 DTC

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B 1512 00 DTC
ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B 1513 - 00 DTC
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34 - PEPS SYSTEM

34–36

34

Diagnosis Procedure

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the PEPS control module assembly 

connector B-075.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

PEPS control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove fuse EF18 (15A) from engine compartment fuse 

and relay box.
d. Remove IGN1 relay from engine compartment fuse and 

relay box, and check IGN1 relay.

e. Check if fuse and relay are blown or damaged.

1 Check PEPS control module power supply circuit (PEPS control module assembly - battery)

-+

RM1A550230

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2 Check fuse and relay

OK

RM1A550160

IG
N

1 
re

la
y

FR
Y

 0
7

-+
30

87a
85 86

87

Multimeter 

Connection
Specified Condition

Terminal 30 - 
Terminal 87 No continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87a Continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87

Continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Terminal 30 - 
Terminal 87a

No continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Repair or replace damaged fuse and relayNG

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–36

34

Diagnosis Procedure

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the PEPS control module assembly 

connector B-075.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

PEPS control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove fuse EF18 (15A) from engine compartment fuse 

and relay box.
d. Remove IGN1 relay from engine compartment fuse and 

relay box, and check IGN1 relay.

e. Check if fuse and relay are blown or damaged.

1 Check PEPS control module power supply circuit (PEPS control module assembly - battery)

-+

RM1A550230

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2 Check fuse and relay

OK

RM1A550160

IG
N

1 
re

la
y

FR
Y

 0
7

-+
30

87a
85 86

87

Multimeter 

Connection
Specified Condition

Terminal 30 - 
Terminal 87 No continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87a Continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87

Continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Terminal 30 - 
Terminal 87a

No continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Repair or replace damaged fuse and relayNG

روش عیب یابی

كنید. كنترل  مدار تغذیه یونیت PEPS  را  1

كنترل نمایید  رله و فیوز را  2

كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.	 
كنید.	  كانکتور B – 075 مجموعه واحد یونیت PEPS را قطع 
بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، میــزان ولتــاژ بیــن ترمینــال ١  مجموعــه 	 

ــه مــدار مطابــق  ــا مــدار تغذی كــه آی كنتــرل شــود  ــا  ــد ت ــدازه بگیری ــه را ان PEPS و بدن
جــدل زیرنرمــال باشــد.

كنید.	  تمامی تجهیزات برقی و همچنین سوئیچ   جرقه را خاموش 
كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
فیوز )EF18(15A,  را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
رله IGN1 را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید  و رله IGN1 را كنترل كنید .	 

فیوز و رله آسیب دیده را تعویض و یا  تعمیر نمایید	 

ولتاژ استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

٩ تا ١٦ ولت  دائم  B – 075 (1) 
 بدنه 

شرط استاندارد  اتصال مولتی متر 

قطع  ترمنیال ٣٠ - ترمینال ٨٧

وصل  ٨٧a ترمینال ٣٠ - ترمینال

كه ولتاژ باتری بین ترمینال های ٨٥ و  وصل)زمانی 
ترمینال ٨٦ اعمال شده باشد.(

ترمینال ٣٠ - ترمینال ٨٧ 

كه ولتاژ باتری بین ترمینال های ٨٥ و  قطع )زمانی 
ترمینال ٨٦ اعمال شده باشد.(

 ٨٧a ترمینال ٣٠ - ترمینال

کنید  دسته سیم اتاق را تعویض و یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

علل احتمالی  کد خطا شرط شناسایی  کد خطا  تعریف  کد خطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

IGNرله ١
قفل ستون فرمان الکترونیکی

PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D - 00
اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B 150E – 00

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B 150F – 00
اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B 1511 – 00

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B 1512 00
ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B 1513 - 00

كابل كانکتور و دسته 
PEPS یونیت

سوئیچ روشن عدم ارتباط با یونیت قفل فرمان برقی U0329 – 87
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–36

34

Diagnosis Procedure

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the PEPS control module assembly 

connector B-075.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

PEPS control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove fuse EF18 (15A) from engine compartment fuse 

and relay box.
d. Remove IGN1 relay from engine compartment fuse and 

relay box, and check IGN1 relay.

e. Check if fuse and relay are blown or damaged.

1 Check PEPS control module power supply circuit (PEPS control module assembly - battery)

-+

RM1A550230

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2 Check fuse and relay

OK

RM1A550160

IG
N

1 
re

la
y

FR
Y

 0
7

-+
30

87a
85 86

87

Multimeter 

Connection
Specified Condition

Terminal 30 - 
Terminal 87 No continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87a Continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87

Continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Terminal 30 - 
Terminal 87a

No continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Repair or replace damaged fuse and relayNG

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–36

34

Diagnosis Procedure

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to LOCK.
c. Disconnect the PEPS control module assembly 

connector B-075.
d. Using a digital multimeter, measure voltage between 

PEPS control module assembly terminal 1 and body 
ground to check if power supply circuit is normal 
according to table below.
Standard Voltage

a. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Remove fuse EF18 (15A) from engine compartment fuse 

and relay box.
d. Remove IGN1 relay from engine compartment fuse and 

relay box, and check IGN1 relay.

e. Check if fuse and relay are blown or damaged.

1 Check PEPS control module power supply circuit (PEPS control module assembly - battery)

-+

RM1A550230

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (1) - Body 
ground Always 9 to 16 V

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

2 Check fuse and relay

OK

RM1A550160

IG
N

1 
re

la
y

FR
Y

 0
7

-+
30

87a
85 86

87

Multimeter 

Connection
Specified Condition

Terminal 30 - 
Terminal 87 No continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87a Continuity

Terminal 30 - 
Terminal 87

Continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Terminal 30 - 
Terminal 87a

No continuity (when battery voltage is 
applied between terminal 85 and 

terminal 86)

Repair or replace damaged fuse and relayNG

روش عیب یابی

كنید. كنترل  مدار تغذیه یونیت PEPS  را  1

كنترل نمایید  رله و فیوز را  2

كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.	 
كنید.	  كانکتور B – 075 مجموعه واحد یونیت PEPS را قطع 
بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، میــزان ولتــاژ بیــن ترمینــال ١  مجموعــه 	 

ــه مــدار مطابــق  ــا مــدار تغذی كــه آی كنتــرل شــود  ــا  ــد ت ــدازه بگیری ــه را ان PEPS و بدن
جــدل زیرنرمــال باشــد.

كنید.	  تمامی تجهیزات برقی و همچنین سوئیچ   جرقه را خاموش 
كنید.	  كابل منفی باتری را قطع 
فیوز )EF18(15A,  را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید.	 
رله IGN1 را از جعبه فیوز و رله محفظه موتور بازكنید  و رله IGN1 را كنترل كنید .	 

فیوز و رله آسیب دیده را تعویض و یا  تعمیر نمایید	 

ولتاژ استاندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

٩ تا ١٦ ولت  دائم  B – 075 (1) 
 بدنه 

شرط استاندارد  اتصال مولتی متر 

قطع  ترمنیال ٣٠ - ترمینال ٨٧

وصل  ٨٧a ترمینال ٣٠ - ترمینال

كه ولتاژ باتری بین ترمینال های ٨٥ و  وصل)زمانی 
ترمینال ٨٦ اعمال شده باشد.(

ترمینال ٣٠ - ترمینال ٨٧ 

كه ولتاژ باتری بین ترمینال های ٨٥ و  قطع )زمانی 
ترمینال ٨٦ اعمال شده باشد.(

 ٨٧a ترمینال ٣٠ - ترمینال

کنید  دسته سیم اتاق را تعویض و یا تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1386

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

علل احتمالی  کد خطا شرط شناسایی  کد خطا  تعریف  کد خطا

كانکتور یا دسته سیم
فیوز

IGNرله ١
قفل ستون فرمان الکترونیکی

PEPS یونیت

سوئیچ روشن اختالل روی اتصال بدنه قفل برقی فرمان B150D - 00
اختالل روی مدار تغذیه قفل برقی فرمان B 150E – 00

اسکن ESCL بدون اطالعات زیرگروه B 150F – 00
اختالل در عملکرد قفل فرمان برقی B 1511 – 00

اختالل در باز شدن قفل فرمان برقی B 1512 00
ایراد بیرونی در عملکرد قفل فرمان برقی B 1513 - 00

كابل كانکتور و دسته 
PEPS یونیت

سوئیچ روشن عدم ارتباط با یونیت قفل فرمان برقی U0329 – 87
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–38

34

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and body wire harness 
connector B-075.
Check for Open

Check for Short

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and body wire harness 
connector B-075.
Check for Open

Check for Short

4 Check body wire harness

-+

RM1A550180

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

-+

RM1A550190

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) - 
B-075 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید  كنترل  دسته سیم   اتاق را  4

 B-075 كانکتــور كانکتــور B – 018 جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و  دســته ســیم بیــن 
كنیــد كنتــرل  دســته ســیم اتــاق را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)

شرایط  استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)

شرایط
 استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 018 (D4) – B – 075 (1)-بدنه 

قطع دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)–مثبت باتری

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم   B – 019 (G27) – B – 075 (2)-بدنه 

قطع دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)–مثبت باتری

كانکتــور و   موتــور  محفظــه  رلــه  و  فیــور  جعبــه   B – 019 كانکتــور  بیــن  ســیم   دســته 
كنید. كنترل   B – 075  دسته سیم اتاق  را 

بررسی قطعی مدار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–37

34

a. Check PEPS controller ground points G214 and G202.
Check for Open

Check for Short

b. Disconnect PEPS controller connector I-033 and 
electronic steering column lock connector I-035.

c. Disconnect engine compartment fuse and relay box 
connector B-018.

d. Disconnect connector B-007/B-075/B-019 between 
instrument panel wire harness and body wire harness.

e. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or 
partially broken.

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

3 Check connector and wire harness

OK

-+

RM1A550170

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

I-033

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (16) - Body 
ground Always Continuity

I-033 (8) - Body 
ground Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (16) or 
I-033 (8) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

كنید كنترل  كانکتور را  دسته سیم و  3

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید.	  كنترل   اتصال بدنه های G202 و G214 یونیت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

فرمــان 	  ســتون  قفــل   I -035 كانکتــور  و   PEPS یونیــت   I – 033 كانکتــور 
كنیــد. جــدا  را  الکترونیکــی 

كنید.	  كانکتورB – 018  جعبه فیوز و رله محفظه موتور را جدا 
كانکتور B – 007 / B – 075/ B – 019 بین دســته ســیم  داشــبورد و دســته 	 

كنید. ســیم بدنــه را جــدا 
گی، و قطعی جزئی نداشته باشد.	  كه دسته سیم پاره  كنید  كنترل 
كانکتور در وضعیت خوبی می باشند یا خیر	  كه ایا پین های  كنید  كنترل 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر

متصل دائم B-075(16)-بدنه

متصل دائم I-033(8)-بدنه

شرایط شرط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل B-075(16) یا I-033(8)
مثبت باتری

کانکتور مرتبط با آن را تعویض و یا  تعمیر نمایيد  دسته سیم و یا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–38

34

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and body wire harness 
connector B-075.
Check for Open

Check for Short

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-019 and body wire harness 
connector B-075.
Check for Open

Check for Short

4 Check body wire harness

-+

RM1A550180

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

-+

RM1A550190

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) - 
B-075 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-019 (G27) or 
B-075 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید  كنترل  دسته سیم   اتاق را  4

 B-075 كانکتــور كانکتــور B – 018 جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و  دســته ســیم بیــن 
كنیــد كنتــرل  دســته ســیم اتــاق را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

بررسی اتصالی مدار

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)

شرایط  استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)

شرایط
 استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 018 (D4) – B – 075 (1)-بدنه 

قطع دائم B – 018 (D4) – B – 075 (1)–مثبت باتری

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم   B – 019 (G27) – B – 075 (2)-بدنه 

قطع دائم B – 019 (G27) – B – 075 (2)–مثبت باتری

كانکتــور و   موتــور  محفظــه  رلــه  و  فیــور  جعبــه   B – 019 كانکتــور  بیــن  ســیم   دســته 
كنید. كنترل   B – 075  دسته سیم اتاق  را 

بررسی قطعی مدار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–37

34

a. Check PEPS controller ground points G214 and G202.
Check for Open

Check for Short

b. Disconnect PEPS controller connector I-033 and 
electronic steering column lock connector I-035.

c. Disconnect engine compartment fuse and relay box 
connector B-018.

d. Disconnect connector B-007/B-075/B-019 between 
instrument panel wire harness and body wire harness.

e. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or 
partially broken.

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

3 Check connector and wire harness

OK

-+

RM1A550170

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

I-033

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (16) - Body 
ground Always Continuity

I-033 (8) - Body 
ground Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-075 (16) or 
I-033 (8) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

كنید كنترل  كانکتور را  دسته سیم و  3

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید.	  كنترل   اتصال بدنه های G202 و G214 یونیت PEPS را 

بررسی قطعی مدار

بررسی اتصالی مدار

فرمــان 	  ســتون  قفــل   I -035 كانکتــور  و   PEPS یونیــت   I – 033 كانکتــور 
كنیــد. جــدا  را  الکترونیکــی 

كنید.	  كانکتورB – 018  جعبه فیوز و رله محفظه موتور را جدا 
كانکتور B – 007 / B – 075/ B – 019 بین دســته ســیم  داشــبورد و دســته 	 

كنید. ســیم بدنــه را جــدا 
گی، و قطعی جزئی نداشته باشد.	  كه دسته سیم پاره  كنید  كنترل 
كانکتور در وضعیت خوبی می باشند یا خیر	  كه ایا پین های  كنید  كنترل 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر

متصل دائم B-075(16)-بدنه

متصل دائم I-033(8)-بدنه

شرایط شرط استاندارد اتصال مولتی متر

دائم متصل B-075(16) یا I-033(8)
مثبت باتری

کانکتور مرتبط با آن را تعویض و یا  تعمیر نمایيد  دسته سیم و یا 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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34 - PEPS SYSTEM

34–40

34

b. Check wire harness between PEPS controller connector 
I-033 and electronic steering column lock connector 
I-035.
Check for Open

Check for Short

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Perform lock and unlock procedures for electronic steering column lock, check if electronic steering 

column lock can be locked and unlocked.

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-033 (3) - I-035 
(1) Always Continuity

I-033 (6) - I-035 
(2) Always Continuity

I-033 (4) - I-035 
(3) Always Continuity

I-033 (1) - I-035 
(4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-033 (3/6/4/1) or 
I-035 (1/2/3/4) - 

Body ground
Always No continuity

I-033 (3/6/4/1) or 
I-035 (1/2/3/4) - 
Battery positive

Always No continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness

NG

OK

6 Check if electronic steering column lock is locked

Go to next stepNG

System operates normally

OK

كه قفل ستون فرمان  الکترونیکی قفل می باشد یا خیر  كنید  كنترل  6

كند  كار می  سیستم بصورت نرمال 

كنید	  كانکتورهای دسته سیم های مربوطه را وصل 
كنید	  كابل منفی باتری را متصل 
گردد. 	  كه قفل ستون فرمان می تواند قفل یا باز  كنید  كنترل  كنید.  كردن و باركزدن قفل ستون فرمان الکتریکی  را اجرا  رویه های قفل 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

به مرحله بعد بروید

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

كنید. كنترل  كوتاه را  برای اتصال 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 
متصل دائم I – 033 (3)  - I – 035 (1)

متصل دائم I – 033 (6)  - I – 035 (2)

متصل دائم I – 033 (4)  - I – 035 (3)

متصل دائم I – 033 (1)  - I – 035 (4)

شرایط 
استاندار

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم I – 033 (3/6/4/1) 
  I – 035 (1/2/3/4) -بدنه

قطع دائم I – 033 (3/6/4/1) 
  I – 035 (1/2/3/4) -مثبت باتری

كانکتــور I - 035 قفــل ســتون فرمــان  كانکتــور I – 033 یونیــت PEPS و  دســته ســیم بیــن 
كنید . كنتــرل  الکترونیکــی را 

بررسی قطعی مدار

کنید. دسته سیم داشبورد را تعویض یا  تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–39

34

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-007 and body wire harness 
connector I-033.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between body wire harness 
connector B-075 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-007.
Check for Open

Check for Short

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

I-033

-+

RM1A550200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) - 
I-033 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check instrument panel wire harness

OK

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–39

34

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-007 and body wire harness 
connector I-033.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between body wire harness 
connector B-075 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-007.
Check for Open

Check for Short

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

I-033

-+

RM1A550200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) - 
I-033 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check instrument panel wire harness

OK

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید كنترل  دسته سیم داشبورد را  5

بررسی اتصالی

كنید. كنترل  كوتاه را  برای اتصال 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 007 (B10) – I - 033 (10)

شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 007 (B9) – B – 075 (11) 

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 007 (B10) – I - 033 (10)-بدنه 

قطع دائم B – 007 (B10) – I - 033 (10)–مثبت باتری

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 007 (B9) – B – 075 (11)-بدنه 

قطع دائم B – 007 (B9) – B – 075 (11)–مثبت باتری

 I - كانکتــور كانکتــور B – 007 از جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و   دســته ســیم بیــن 
كنیــد كنتــرل  033  دســته ســیم اتــاق را 

كانکتــورB – 007  جعبــه فیــوز و رلــه  محفظــه  كانکتــور B – 075 دســته ســیم اتــاق و 
ــد كنی ــرل  كنت ــور را  موت

بررسی قطعی مدار

كنید كنترل  برای مدار باز را 

کنید. دسته سیم اتاق را تعویض یا  تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–40

34

b. Check wire harness between PEPS controller connector 
I-033 and electronic steering column lock connector 
I-035.
Check for Open

Check for Short

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Perform lock and unlock procedures for electronic steering column lock, check if electronic steering 

column lock can be locked and unlocked.

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-033 (3) - I-035 
(1) Always Continuity

I-033 (6) - I-035 
(2) Always Continuity

I-033 (4) - I-035 
(3) Always Continuity

I-033 (1) - I-035 
(4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-033 (3/6/4/1) or 
I-035 (1/2/3/4) - 

Body ground
Always No continuity

I-033 (3/6/4/1) or 
I-035 (1/2/3/4) - 
Battery positive

Always No continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness

NG

OK

6 Check if electronic steering column lock is locked

Go to next stepNG

System operates normally

OK

كه قفل ستون فرمان  الکترونیکی قفل می باشد یا خیر  كنید  كنترل  6

كند  كار می  سیستم بصورت نرمال 

كنید	  كانکتورهای دسته سیم های مربوطه را وصل 
كنید	  كابل منفی باتری را متصل 
گردد. 	  كه قفل ستون فرمان می تواند قفل یا باز  كنید  كنترل  كنید.  كردن و باركزدن قفل ستون فرمان الکتریکی  را اجرا  رویه های قفل 

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

به مرحله بعد بروید

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

كنید. كنترل  كوتاه را  برای اتصال 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 
متصل دائم I – 033 (3)  - I – 035 (1)

متصل دائم I – 033 (6)  - I – 035 (2)

متصل دائم I – 033 (4)  - I – 035 (3)

متصل دائم I – 033 (1)  - I – 035 (4)

شرایط 
استاندار

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم I – 033 (3/6/4/1) 
  I – 035 (1/2/3/4) -بدنه

قطع دائم I – 033 (3/6/4/1) 
  I – 035 (1/2/3/4) -مثبت باتری

كانکتــور I - 035 قفــل ســتون فرمــان  كانکتــور I – 033 یونیــت PEPS و  دســته ســیم بیــن 
كنید . كنتــرل  الکترونیکــی را 

بررسی قطعی مدار

کنید. دسته سیم داشبورد را تعویض یا  تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۹0

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–39

34

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-007 and body wire harness 
connector I-033.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between body wire harness 
connector B-075 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-007.
Check for Open

Check for Short

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

I-033

-+

RM1A550200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) - 
I-033 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check instrument panel wire harness

OK

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–39

34

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-007 and body wire harness 
connector I-033.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between body wire harness 
connector B-075 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-007.
Check for Open

Check for Short

10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

I-033

-+

RM1A550200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) - 
I-033 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B10) or 
I-033 (10) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace body wire harnessNG

5 Check instrument panel wire harness

OK

-+

RM1A550130

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) - 
B-075 (11) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - Body 

ground
Always No continuity

B-007 (B9) or 
B-075 (11) - 

Battery positive
Always No continuity

كنید كنترل  دسته سیم داشبورد را  5

بررسی اتصالی

كنید. كنترل  كوتاه را  برای اتصال 

شرط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 007 (B10) – I - 033 (10)

شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر 

متصل دائم B – 007 (B9) – B – 075 (11) 

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 007 (B10) – I - 033 (10)-بدنه 

قطع دائم B – 007 (B10) – I - 033 (10)–مثبت باتری

شرایط 
استاندارد

شرایط اتصال مولتی متر 

قطع دائم    B – 007 (B9) – B – 075 (11)-بدنه 

قطع دائم B – 007 (B9) – B – 075 (11)–مثبت باتری

 I - كانکتــور كانکتــور B – 007 از جعبــه فیــوز و رلــه محفظــه موتــور و   دســته ســیم بیــن 
كنیــد كنتــرل  033  دســته ســیم اتــاق را 

كانکتــورB – 007  جعبــه فیــوز و رلــه  محفظــه  كانکتــور B – 075 دســته ســیم اتــاق و 
ــد كنی ــرل  كنت ــور را  موت

بررسی قطعی مدار

كنید كنترل  برای مدار باز را 

کنید. دسته سیم اتاق را تعویض یا  تعمیر 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۹3

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

PEPS آنتن فركانس پایین
كردن باز 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن فركانس پایین PEPS، به آنتن آسیب نرسد. 	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قسمت های PEPS، به قطعات آسیبی نرسد. 	 

  توجه

كنید. ۱. آنتن فركانس پایین PEPS را باز 
بستن 

كردن است.  مراحل بستن برعکس ترتیب باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۹2

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

كنید DTC ها را تایید  7

یونیت PEPS را تعویض نمایید

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كدهای خط  استفاده نمایید.	  كردن  ک  از تستر عیب یاب X – 431 3G  برای پا
كنید.	  موتور را روشن 
كدهای خطای ذخیره شده در یونیت PEPS استفاده نمایید.	  كردن  ک  از تستر عیب یاب X – 431 3G  برای پا
كد خطا را دریافت می دارید یا خیر.	  كه آیا همان نتایج  كنید  كنترل 

عملکرد سیستم نرمال است

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۹3

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

PEPS آنتن فركانس پایین
كردن باز 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن فركانس پایین PEPS، به آنتن آسیب نرسد. 	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قسمت های PEPS، به قطعات آسیبی نرسد. 	 

  توجه

كنید. ۱. آنتن فركانس پایین PEPS را باز 
بستن 

كردن است.  مراحل بستن برعکس ترتیب باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13۹2

)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

كنید DTC ها را تایید  7

یونیت PEPS را تعویض نمایید

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–26

34

a. Check engine compartment fuse and relay box ground point B-051.
b. Check the PEPS controller ground point B-039.

a. Remove ING1 relay from engine compartment fuse and relay box.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn digital multimeter to DC voltage band, and check that output voltage at terminal 30 of relay is 12 V.

a. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector B-018 and PEPS controller 
connector J1 (B-075).
Check for Open

Check for Short

2
Check engine compartment fuse and relay box ground point and PEPS controller ground 

point

Repair or replace ground wire harness or 

ground point

NG

3 Check wire harness between battery and engine compartment fuse and relay box

OK

Repair or replace wire harness between 

battery and engine compartment fuse and 

relay box

NG

4 Check body wire harness

OK

-+

RM1A550120

B-018

D1 D2 D3 D4 D5

D6 D7 D8 D9 D10

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678

B-075

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) - 
B-075 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-018 (D4) or 
B-075 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

كدهای خط  استفاده نمایید.	  كردن  ک  از تستر عیب یاب X – 431 3G  برای پا
كنید.	  موتور را روشن 
كدهای خطای ذخیره شده در یونیت PEPS استفاده نمایید.	  كردن  ک  از تستر عیب یاب X – 431 3G  برای پا
كد خطا را دریافت می دارید یا خیر.	  كه آیا همان نتایج  كنید  كنترل 

عملکرد سیستم نرمال است

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد داردایراد دارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)PEPS(33-سیستم ورود و استارت هوشمند

خدمــات بــر روی خــودرو | آنتــن )ســیم پیــچ(  ایموبیالیــزر

Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–44

34

Immobilizer Coil

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the immobilizer coil.

a. Disconnect connector, remove fixing bolt and 
immobilizer coil.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing immobilizer coil.
Be careful not to damage coil, when removing immobilizer coil.

RM1A550040

CAUTION

Tighten fixing bolt to specified torque, when installing immobilizer coil.
Install connector in place, when installing immobilizer coil.
Check PEPS system for proper operation, after installing immobilizer coil.

آنتن ایموبیالیزر 
كردن باز 

مطمئن گردید كه در زمان بازكرن سیم پیچ  ایموبیالیزر ، تجهیزات ایمنی را برای پیشگیری از حوادث استفاده می كنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن  ایموبیالیزر  ، به آن آسیب نرسد. 	 

  توجه

كنید.. ١ تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرفه را خاموش 
كنید.. ٢ كابل منفی باتری را قطع 
كنسول وسط را بازكنید. . ٣ مجموعه 
آنتن  ایموبیالیزر را بازكنید.. ٤

كننده آنتن  ایموبیالیزر را بازنمایید. كرده، پیچ ثابت  كانکتور را جدا  الف( 

هنگام بستن سیم آنتن ایموبیالیزر، پیچ های ثابت كننده را به میزان گشتاور استاندارد سفت نمایید.	 

در زمان بستن آنتن  ایموبیالیزر، كانکتور را در محل خود ببندید.	 

 كنترل كنید كه سیستم PEPS پس از بستن آنتن  ایموبیالیزر  برای انجام عملیات مناسب است یا خیر.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–43

34

PEPS Control Module

Removal

1. Remove the instrument panel assembly (See page 46-13).
2. Remove the PEPS control module.

a. Disconnect 4 connectors from PEPS control module 
and remove 3 fixing bolts (arrow).

b. Remove the PEPS control module.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing PEPS low frequency antenna.
Be careful not to damage antenna, when removing PEPS low frequency antenna.
Be careful not to damage components, when removing PEPS components.

RM1A550030

CAUTION

When installing PEPS control module, make sure connectors on PEPS control module are well fitted with 
body wire harness.
Check if functions are normal after installing PEPS control module.

PEPS كنترل واحد 
كردن باز 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن فركانس پایین PEPS، به آنتن آسیب نرسد. 	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قسمت های PEPS، به قطعات آسیبی نرسد. 	 

در زمان بستن واحد كنترل PEPS، مطمئن شوید كه كانکتورها بخوبی به دسته سیم اتاق متصل شده اند. 	 

كاركرد معمول خود را دارا می باشند یا خیر. 	   PEPS كنترل كنید كه ایا عملکردها پس از بستن واحد كنترل 

  توجه

  توجه

كنید.. ١ مجموعه داشبورد   را باز 
كنید.. ٢ كنترل PEPS را باز  واحد 

كننده را  كنید و ٣عدد پیچ ثابت  كنترل PEPS جدا  كانکتور را از واحد  الف( ٤   
كنید.  )مطابق نمونه با پیکان نمایش داده شده( باز 

كنترل PEPS را بازكنید. ب( واحد 

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 
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34 - PEPS SYSTEM

34–44

34

Immobilizer Coil

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
4. Remove the immobilizer coil.

a. Disconnect connector, remove fixing bolt and 
immobilizer coil.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing immobilizer coil.
Be careful not to damage coil, when removing immobilizer coil.

RM1A550040

CAUTION

Tighten fixing bolt to specified torque, when installing immobilizer coil.
Install connector in place, when installing immobilizer coil.
Check PEPS system for proper operation, after installing immobilizer coil.

آنتن ایموبیالیزر 
كردن باز 

مطمئن گردید كه در زمان بازكرن سیم پیچ  ایموبیالیزر ، تجهیزات ایمنی را برای پیشگیری از حوادث استفاده می كنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن  ایموبیالیزر  ، به آن آسیب نرسد. 	 

  توجه

كنید.. ١ تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرفه را خاموش 
كنید.. ٢ كابل منفی باتری را قطع 
كنسول وسط را بازكنید. . ٣ مجموعه 
آنتن  ایموبیالیزر را بازكنید.. ٤

كننده آنتن  ایموبیالیزر را بازنمایید. كرده، پیچ ثابت  كانکتور را جدا  الف( 

هنگام بستن سیم آنتن ایموبیالیزر، پیچ های ثابت كننده را به میزان گشتاور استاندارد سفت نمایید.	 

در زمان بستن آنتن  ایموبیالیزر، كانکتور را در محل خود ببندید.	 

 كنترل كنید كه سیستم PEPS پس از بستن آنتن  ایموبیالیزر  برای انجام عملیات مناسب است یا خیر.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–43

34

PEPS Control Module

Removal

1. Remove the instrument panel assembly (See page 46-13).
2. Remove the PEPS control module.

a. Disconnect 4 connectors from PEPS control module 
and remove 3 fixing bolts (arrow).

b. Remove the PEPS control module.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing PEPS low frequency antenna.
Be careful not to damage antenna, when removing PEPS low frequency antenna.
Be careful not to damage components, when removing PEPS components.

RM1A550030

CAUTION

When installing PEPS control module, make sure connectors on PEPS control module are well fitted with 
body wire harness.
Check if functions are normal after installing PEPS control module.

PEPS كنترل واحد 
كردن باز 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن آنتن فركانس پایین PEPS، به آنتن آسیب نرسد. 	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قسمت های PEPS، به قطعات آسیبی نرسد. 	 

در زمان بستن واحد كنترل PEPS، مطمئن شوید كه كانکتورها بخوبی به دسته سیم اتاق متصل شده اند. 	 

كاركرد معمول خود را دارا می باشند یا خیر. 	   PEPS كنترل كنید كه ایا عملکردها پس از بستن واحد كنترل 

  توجه

  توجه

كنید.. ١ مجموعه داشبورد   را باز 
كنید.. ٢ كنترل PEPS را باز  واحد 

كننده را  كنید و ٣عدد پیچ ثابت  كنترل PEPS جدا  كانکتور را از واحد  الف( ٤   
كنید.  )مطابق نمونه با پیکان نمایش داده شده( باز 

كنترل PEPS را بازكنید. ب( واحد 

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 
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34 - PEPS SYSTEM

34–46

34

Electronic Steering Column Lock

Removal

1. Remove the steering column (See page 28-15).
2. Remove the electronic steering column lock.

a. As shown in illustration, remove electronic steering 
column lock from steering column.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing steering column.
Be careful not to damage steering column during removal.

SCAN

EQ

RM1A550060

CAUTION

Tighten fixing bolt to specified torque, when installing electronic steering column lock.
Install connector in place, when installing electronic steering column lock.
Check PEPS system for proper operation, after installing electronic steering column lock.

قفل ستون فرمان الکترونیکی
كردن باز 

مطمئن شوید كه در زمان بازكرن قفل ستون فرمان الکتریکی، از تجیزات ایمنی برای پیشگیری از حوادث استفاده می كنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قفل ستون فرمان الکتریکی ، به آنتن آسیب نرسد.	 

  توجه

ستون فرمان بازكنید.. ١
قفل ستون فرمان الکتریکی را بازكنید.. ٢

كه در تصویر نمایش داده شده است، قفل ستون فرمان الکتریکی را  الف-همانگونه 
از ستون فرمان بازكنید.

در زمان بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی پیچ ثابت كننده  را با گشتاور استاندارد سفت كنید.	 

در زمان بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی كانکتور را در محل آن ببندید.	 

پس از بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی سیستم PEPS را برای انجام عملکرد مناسب كنترل كنید.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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34 - PEPS SYSTEM

34–45

34

Passive Entry & Passive Start Button

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the instrument panel assembly (See page 46-13).
4. Remove the passive entry & passive start button.

a. As shown in illustration, disconnect connector and 
remove passive entry & passive start button (arrow).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

SCAN

EQ

ENGINESTARTSTOP

RM1A550050

CAUTION

Install fixing clamp to specified position, when installing passive entry & passive start button.
Install connector in place, when installing passive entry & passive start button.
Check PEPS system for proper operation, after installing passive entry & passive start button.

دكمه استارت
كردن باز 

در زمان بستن دكمه استارت، كانکتور را در محل خودش ببندید.	 

پس از نصب دكمه استارت، شرایط عملکرد سیستم PEPS را بررسی كنید.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

كنید. ١ تمامی تجهیزات الکتریکی و سویئچ را خاموش 
كنید. ٢ كابل منفی باتری را قطع 
كنید.. ٣ مجموعه داشبورد را باز 
كردن دكمه استارت. ٤ باز 

كــرده و دكمــه 	  كانکتــور را جــدا  كــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت،  همانگونــه 
كــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت(. اســتارت را بازكنیــد. )مطابــق پیکانــی 
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34 - PEPS SYSTEM

34–46

34

Electronic Steering Column Lock

Removal

1. Remove the steering column (See page 28-15).
2. Remove the electronic steering column lock.

a. As shown in illustration, remove electronic steering 
column lock from steering column.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing steering column.
Be careful not to damage steering column during removal.

SCAN

EQ

RM1A550060

CAUTION

Tighten fixing bolt to specified torque, when installing electronic steering column lock.
Install connector in place, when installing electronic steering column lock.
Check PEPS system for proper operation, after installing electronic steering column lock.

قفل ستون فرمان الکترونیکی
كردن باز 

مطمئن شوید كه در زمان بازكرن قفل ستون فرمان الکتریکی، از تجیزات ایمنی برای پیشگیری از حوادث استفاده می كنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قفل ستون فرمان الکتریکی ، به آنتن آسیب نرسد.	 

  توجه

ستون فرمان بازكنید.. ١
قفل ستون فرمان الکتریکی را بازكنید.. ٢

كه در تصویر نمایش داده شده است، قفل ستون فرمان الکتریکی را  الف-همانگونه 
از ستون فرمان بازكنید.

در زمان بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی پیچ ثابت كننده  را با گشتاور استاندارد سفت كنید.	 

در زمان بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی كانکتور را در محل آن ببندید.	 

پس از بستن قفل ستون فرمان الکترونیکی سیستم PEPS را برای انجام عملکرد مناسب كنترل كنید.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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34 - PEPS SYSTEM

34–45

34

Passive Entry & Passive Start Button

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the instrument panel assembly (See page 46-13).
4. Remove the passive entry & passive start button.

a. As shown in illustration, disconnect connector and 
remove passive entry & passive start button (arrow).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

SCAN

EQ

ENGINESTARTSTOP

RM1A550050

CAUTION

Install fixing clamp to specified position, when installing passive entry & passive start button.
Install connector in place, when installing passive entry & passive start button.
Check PEPS system for proper operation, after installing passive entry & passive start button.

دكمه استارت
كردن باز 

در زمان بستن دكمه استارت، كانکتور را در محل خودش ببندید.	 

پس از نصب دكمه استارت، شرایط عملکرد سیستم PEPS را بررسی كنید.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

كنید. ١ تمامی تجهیزات الکتریکی و سویئچ را خاموش 
كنید. ٢ كابل منفی باتری را قطع 
كنید.. ٣ مجموعه داشبورد را باز 
كردن دكمه استارت. ٤ باز 

كــرده و دكمــه 	  كانکتــور را جــدا  كــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت،  همانگونــه 
كــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت(. اســتارت را بازكنیــد. )مطابــق پیکانــی 
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1399

کنترل( 34-سیستم تثبیت سرعت)کروز 

ست فهر

آشــنایی ..............................1401
معرفــی ............................1401
1401........................... عملکــرد 
استانداردها ........................1401
1401.............................. ابــزار 
نقشــه برقــی........................1402
عیــب یابــی..........................1403
جــدول ایــرادات.......................1403
ابــزار عیــب یابــی.......................1404
کدهای خطای موقــت.............1404  رفــع 
بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه...........1404
خدمات بر روی خودرو...............1405
کنتــرل.............1405 کروز  کلیــد  مجموعــه 
بازکــردن ..................................1405
بازدید و بررســی............................1406
1407................................... بســتن 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

34 - PEPS SYSTEM

34–47

34

Front Low Frequency Antenna 

Removal

1. Remove the A/C control panel assembly (See page 30-28).
2. Remove the front low frequency antenna.

a. Disconnect connector and remove front low frequency 
antenna.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

SCAN
EQ

ENGINE
START
STOP

RM1A550070

CAUTION

Install connector in place, when installing front low frequency antenna.
Check PEPS system for proper operation, after installing front low frequency antenna.

آنتن فركانس پایین جلو 
كردن باز 

هنگام بستن آنتن فركانس پایین جلو، كانکتور را جا بزنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قفل ستون فرمان الکتریکی ، به ٓانتن ٓاسیب نرسد.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

كنترل پنل A/C را بازكنید.. ١ مجموعه 
آنتن فركانس پایین جلو را بازكنید.. ٢

كرده و آنتن فركانس پایین جلو را بازكنید. الف-كانکتور را جدا 
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کنترل( 34-سیستم تثبیت سرعت)کروز 

ست فهر

آشــنایی ..............................1401
معرفــی ............................1401
1401........................... عملکــرد 
استانداردها ........................1401
1401.............................. ابــزار 
نقشــه برقــی........................1402
عیــب یابــی..........................1403
جــدول ایــرادات.......................1403
ابــزار عیــب یابــی.......................1404
کدهای خطای موقــت.............1404  رفــع 
بازدیــد و بررســی اتصــال بدنــه...........1404
خدمات بر روی خودرو...............1405
کنتــرل.............1405 کروز  کلیــد  مجموعــه 
بازکــردن ..................................1405
بازدید و بررســی............................1406
1407................................... بســتن 
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34 - PEPS SYSTEM

34–47

34

Front Low Frequency Antenna 

Removal

1. Remove the A/C control panel assembly (See page 30-28).
2. Remove the front low frequency antenna.

a. Disconnect connector and remove front low frequency 
antenna.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

SCAN
EQ

ENGINE
START
STOP

RM1A550070

CAUTION

Install connector in place, when installing front low frequency antenna.
Check PEPS system for proper operation, after installing front low frequency antenna.

آنتن فركانس پایین جلو 
كردن باز 

هنگام بستن آنتن فركانس پایین جلو، كانکتور را جا بزنید.	 

مراقب باشید كه در زمان بازكردن قفل ستون فرمان الکتریکی ، به ٓانتن ٓاسیب نرسد.	 

  توجه

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل بازكردن است. 

كنترل پنل A/C را بازكنید.. ١ مجموعه 
آنتن فركانس پایین جلو را بازكنید.. ٢

كرده و آنتن فركانس پایین جلو را بازكنید. الف-كانکتور را جدا 
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کنترل( 34-سیستم تثبیت سرعت)کروز 

Chery Automobile Co., Ltd.

35 - CONSTANT SPEED CRUISE SYSTEM

35–3

35

CONSTANT SPEED CRUISE SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Turn on the constant speed cruise control switch after vehicle reaches a certain speed. Set vehicle speed can 
be maintained by constant speed cruise control without depressing accelerator pedal. Cruise control system 
consists of following components:

Constant speed cruise control indicator
Constant speed cruise control switch (multi-function switch)

Do not use cruise control in following situations. Otherwise, it may result in a loss of vehicle control and cause 
an accident, resulting in serious injury or even death.

In traffic congestion areas.
On roads with sharp bends.
On winding roads.
On wet and slippery roads, such as those covered with rain, ice or snow.
On steep hills. Vehicle speed may be higher (or lower) than set speed.
In emergency lanes.

Operation

Constant speed cruise system mainly consists of constant speed cruise control switch and constant speed 
cruise control indicator.
With constant speed cruise control switch on, press SET/- button of cruise control switch when vehicle speed 
is within range of 40 km/h to 130 km/h, then constant speed cruise system starts to operate.
Cruise control switch is connected with BCM, which monitors and outputs different input states to ECU via 
CAN system. Based on current vehicle speed, ECU controls electronic throttle valve opening angle, so as to 
enable normal driving without depressing accelerator pedal.

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Ground Wire Harness Fixing Screw 0.7 ± 0.2

Steering Wheel Quick Button Trim Cover Fixing 
Screw 0.7 ± 0.2

Digital Multimeter

RCH0000002

آشنایی
معرفی

گاز  کنترل بدون فشار داده شدن پدال  کروز  کلید  کنید.سرعت خودرو می تواند با تنظیم  کنترل را پس از اینکه خودرو به سرعت مشخص رسید روشن  کروز  کلید 
کنترل شامل قطعات زیر است:  کروز  ثابت بماند. سیستم 

کنترل	  کروز  نشانگر 
کنترل	  کروز  کلید 

گردیده و باعث ایجاد تصادف  کنترل خودرو  کنترل سرعت در موقعیت های زیر استفاده نکنید، در غیر این صورت، این امر می تواند منجر به از دست رفتن  از 
که سبب آسیب دیدگی و یا حتی مرگ خواهد شد.  شود، 

در مناطق دارای ازدحام ترافیکی 	 
در جاده های دارای پیچ های تند	 
در جاده های پر پیچ و خم 	 
در جاده های مرطوب و لغزنده مانند جاده های پوشیده از باران، یخ و یا برف	 
گردد.	  کمتر(  در جاده های شیب دار، سرعت خودرو می تواند از سرعت ثابت بیشتر )و یا 
در مسیرهای اضطراری 	 

عملکرد 
کلید و نشانگر می باشد.  کنترل شامل  کروز 

کنترل  کروز  کنترل را فشار دهید، سپس  کروز   Set/- کیلومتر برساعت باشد، دکمه که سرعت خودرو بین 40 تا 130  کروزکنترل ، هنگامی  کلید  با روشن بودن 
کند.  شروع به فعالیت می 

کنترل با BCM ارتباط دارد و BCM نیز اطالعات الزم را از طریق شبکه CAN به ECU موتور ارسال می کند.بنابراین ECU بر اساس سرعت خودرو، زاویه  کروز  کلید 
گاز میسر می باشد. گاز را کنترل می کند تا شرایط رانندگی نرمال بدون فشردن پدال  باز  بودن دریچه 

استانداردها
گشتاور  استانداردهای 

)N.m( گشتاور عنوان

0.7 ± 0.2 کننده دسته سیم بدنه  پیچ ثابت 

0.7 ± 0.2 کننده پوشش تزیینی دکمه سریع غربیلک فرمان  پیچ ثابت 

مولتی متر دیجیتال
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CONSTANT SPEED CRUISE SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Turn on the constant speed cruise control switch after vehicle reaches a certain speed. Set vehicle speed can 
be maintained by constant speed cruise control without depressing accelerator pedal. Cruise control system 
consists of following components:

Constant speed cruise control indicator
Constant speed cruise control switch (multi-function switch)

Do not use cruise control in following situations. Otherwise, it may result in a loss of vehicle control and cause 
an accident, resulting in serious injury or even death.

In traffic congestion areas.
On roads with sharp bends.
On winding roads.
On wet and slippery roads, such as those covered with rain, ice or snow.
On steep hills. Vehicle speed may be higher (or lower) than set speed.
In emergency lanes.

Operation

Constant speed cruise system mainly consists of constant speed cruise control switch and constant speed 
cruise control indicator.
With constant speed cruise control switch on, press SET/- button of cruise control switch when vehicle speed 
is within range of 40 km/h to 130 km/h, then constant speed cruise system starts to operate.
Cruise control switch is connected with BCM, which monitors and outputs different input states to ECU via 
CAN system. Based on current vehicle speed, ECU controls electronic throttle valve opening angle, so as to 
enable normal driving without depressing accelerator pedal.

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Ground Wire Harness Fixing Screw 0.7 ± 0.2

Steering Wheel Quick Button Trim Cover Fixing 
Screw 0.7 ± 0.2

Digital Multimeter

RCH0000002

آشنایی
معرفی

گاز  کنترل بدون فشار داده شدن پدال  کروز  کلید  کنید.سرعت خودرو می تواند با تنظیم  کنترل را پس از اینکه خودرو به سرعت مشخص رسید روشن  کروز  کلید 
کنترل شامل قطعات زیر است:  کروز  ثابت بماند. سیستم 

کنترل	  کروز  نشانگر 
کنترل	  کروز  کلید 

گردیده و باعث ایجاد تصادف  کنترل خودرو  کنترل سرعت در موقعیت های زیر استفاده نکنید، در غیر این صورت، این امر می تواند منجر به از دست رفتن  از 
که سبب آسیب دیدگی و یا حتی مرگ خواهد شد.  شود، 

در مناطق دارای ازدحام ترافیکی 	 
در جاده های دارای پیچ های تند	 
در جاده های پر پیچ و خم 	 
در جاده های مرطوب و لغزنده مانند جاده های پوشیده از باران، یخ و یا برف	 
گردد.	  کمتر(  در جاده های شیب دار، سرعت خودرو می تواند از سرعت ثابت بیشتر )و یا 
در مسیرهای اضطراری 	 

عملکرد 
کلید و نشانگر می باشد.  کنترل شامل  کروز 

کنترل  کروز  کنترل را فشار دهید، سپس  کروز   Set/- کیلومتر برساعت باشد، دکمه که سرعت خودرو بین 40 تا 130  کروزکنترل ، هنگامی  کلید  با روشن بودن 
کند.  شروع به فعالیت می 

کنترل با BCM ارتباط دارد و BCM نیز اطالعات الزم را از طریق شبکه CAN به ECU موتور ارسال می کند.بنابراین ECU بر اساس سرعت خودرو، زاویه  کروز  کلید 
گاز میسر می باشد. گاز را کنترل می کند تا شرایط رانندگی نرمال بدون فشردن پدال  باز  بودن دریچه 

استانداردها
گشتاور  استانداردهای 

)N.m( گشتاور عنوان

0.7 ± 0.2 کننده دسته سیم بدنه  پیچ ثابت 

0.7 ± 0.2 کننده پوشش تزیینی دکمه سریع غربیلک فرمان  پیچ ثابت 

مولتی متر دیجیتال
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تست و عیب یابی 
جدول ایرادات

نکته :
کنید. قطعات را تنظیم و یا تعمیر نمایید، و یا در  کنترل  کمک به عیب یابی می باشد. هریک از دالیل ممکن را بترتیب  استفاده از جدول ایرادات زیر برای 

کنید.  صورت لزوم تعویض 

دالئل عالمت

کنترل کروز  کلید  کروزکنترل خاموش است( کرد)نشانگر  سرعت خودرو را نمی توان تنظیم 

کانکتور دسته سیم و یا 

BCM

کنترل کروز  کلید  کروزکنترل روشن است( کرد)نشانگر  سرعت خودرو را نمی توان تنظیم 

کیلومتر پنل 

کانکتور  دسته سیم و یا 

BCM

کنترل کروز  کلید  کنسل نمی شود. کنترل  کروز  کنترل،  کروز  کلید  کردن  با خاموش 

کانکتور دسته سیم یا 

BCM

ECM

کانکتور دسته سیم یا  فشار دادن پدال ترمز، کروز کنترل را کنسل نمی کند

BCM

ECM
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Circuit Diagram

Cruise Control System
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مدار برقی

کنترل کروز  کلید 

کابل حلزونی

گاز پدال  گاز دریچه 
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تست و عیب یابی 
جدول ایرادات

نکته :
کنید. قطعات را تنظیم و یا تعمیر نمایید، و یا در  کنترل  کمک به عیب یابی می باشد. هریک از دالیل ممکن را بترتیب  استفاده از جدول ایرادات زیر برای 

کنید.  صورت لزوم تعویض 

دالئل عالمت

کنترل کروز  کلید  کروزکنترل خاموش است( کرد)نشانگر  سرعت خودرو را نمی توان تنظیم 

کانکتور دسته سیم و یا 

BCM

کنترل کروز  کلید  کروزکنترل روشن است( کرد)نشانگر  سرعت خودرو را نمی توان تنظیم 

کیلومتر پنل 

کانکتور  دسته سیم و یا 

BCM

کنترل کروز  کلید  کنسل نمی شود. کنترل  کروز  کنترل،  کروز  کلید  کردن  با خاموش 

کانکتور دسته سیم یا 

BCM

ECM

کانکتور دسته سیم یا  فشار دادن پدال ترمز، کروز کنترل را کنسل نمی کند

BCM

ECM
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Circuit Diagram

Cruise Control System
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35

ON-VEHICLE SERVICE

Constant Speed Cruise Control Switch

Removal

HINT:

Constant speed cruise control switch is located on multi-function switch.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag (See page 31-89).
4. Remove the steering wheel quick button trim cover.

a. Disconnect steering wheel quick button connector (1), 
and remove fixing screw (2) from ground wire 
harness.
(Tightening torque: 0.7 ± 0.2 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off steering wheel quick button trim cover strips.

WARNING

Be sure to read the precautions for SRS airbag before removing steering wheel quick button (See page 
31-90).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing constant speed cruise 
control switch.
DO NOT damage the clip on steering wheel quick button trim cover, when removing constant speed 
cruise control switch.
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سرویس و نگهداری
کنترل  کروز  کلید 

بازکردن 
کلید چند منظوره واقع شده است.	  کنترل روی  کروز  کلید 

کــروز کنتــرل تجهیــزات ایمنــی الزم را مــورد اســتفاده قــرار 	  کلیــد  کــردن  کــردن از هــر گونــه اتفاقــی در زمــان بــاز  کــه بــرای جلوگیــری  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

داده ایــد.

به قاب کلید های روی غربیلک فرمان هنگام باز کردن کلید کروز کنترل آسیب وارد نسازید.	 

  توجه

مطمئن گردید که پیش احتیاط های  کیسه هوا را قبل از بازکردن دکمه سریع غربیلک فرمان مطالعه نموده باشد )صفحه 90 - 31 را مطالعه نمایید(	 

هشدار

تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش نمایید.. 1
کنید.. 2 کابل منفی باتری را قطع 
کیسه هوای راننده را بردارید.. 3
قاب کلید های غربیلک فرمان را باز نمایید.. 4

کننده )2( را از دسته  کلید های غربیلک فرمان را برداشته و پیچ ثابت  کانکتور )1(   .a
کنید.   سیم بدنه باز 

کلید روی  غربیلک  گوشتی تخت و نوارپیچ شده، قاب  کردن یک پیچ  با اهرام   .b
کنید.  فرمان را جدا 
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ابزار عیب یابی
مولتی متر دیجیتال 

کنید: از مولتی متر دیجیتال در شرایط زیر استفاده 
عیب یابی ایرادهای الکتریکی و دسته سیم ها	 
ایرادات پایه ای	 
گیری ولتاژ، جریان و مقاومت	  اندازه 

کد خطا موقت  عیب یابی 
که ایراد موقت باشد، موارد زیر را انجام دهید: درصورتی 

کانکتورها شل هستند یا خیر.	  که آیا  کنید  کنترل 
که آیا دسته سیم پارگی، سوراخ شدگی، و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  کنید  کنترل 
که سیگنال ها در مدار مربوطه دچار مشکل می شوند.	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم ها و 
ک شده اند.	  که طی تکان دادن پا کدهای خطا  کرده و یا   که تغییر  بدنبال داده هایی بگردید 
بدنبال ترمینال های فرسوده، خمیده، و یا شکسته بگردید. 	 
کانکتورهــای دســته ســیم هــا و غیــره را بــرای یافتــن آســیب 	  کنتــرل موتــور ECM ســوار شــده ،  دســته ســیم هــا، و یــا  کــه بــر روی واحــد  بخــش هایــی را 

کنیــد. کــه در رونــد ارســال ســیگنال هــا ظاهــر خواهنــد شــد را بررســی  گردنــد  کــه مــی تواننــد باعــث ایجــاد اختــالل هایــی  دیدگــی هــا، مــوارد خارجــی، و غیــره 
کنید. 	  کنترل  گردند را تمیز و  که به خطا مربوط می  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه هایی را  تمامی 
کــد خطــا 	  کــه  کنتــرل موتــور )ECM( را از خــودروی معیــوب بازکــرده و آن را بــه یــک خــودروی دیگــر بســته و آزمایــش را انجــام دهیــد. درصورتــی  واحــد 

کنتــرل موتــور ECM را مجــددا  ک شــود، واحــد  کــد خطــا بتوانــد پــا کــه  کنتــرل موتــور ECM وجــود دارد. در صورتــی  ک شــود،  ایــرادی در واحــد  نمی توانــد پــا
بــه خــودرو اصلــی ببندیــد

گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه مشــترک 	  گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا مختلــف وجــود دارد، بــه دیا کــه چندیــن  درصورتــی 
کنیــد.  مراجعــه 

کنید. 	  گرفته شده باشد مراجعه  که ممکن است برای رفع این عیب در نظر  به هرگونه اطالعیه فنی 
بازدید و بررسی اتصال بدنه

کل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن  ک، و یــا ســایر عوامــل خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر بگــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر
کنید.. 1 پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد.. 3 گردید  کرده تا مطمئن  آنها را در صورت لزوم تمیز 
پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.. 4
کند یا خیر.. 5 که تجهیزات اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل 
کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن شــوید که دســته ســیم . 6 گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند، کنتــرل کنیــد  ا

کــرده اند.  هــا تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال خوبــی را ایجــاد 
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ON-VEHICLE SERVICE

Constant Speed Cruise Control Switch

Removal

HINT:

Constant speed cruise control switch is located on multi-function switch.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag (See page 31-89).
4. Remove the steering wheel quick button trim cover.

a. Disconnect steering wheel quick button connector (1), 
and remove fixing screw (2) from ground wire 
harness.
(Tightening torque: 0.7 ± 0.2 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off steering wheel quick button trim cover strips.

WARNING

Be sure to read the precautions for SRS airbag before removing steering wheel quick button (See page 
31-90).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing constant speed cruise 
control switch.
DO NOT damage the clip on steering wheel quick button trim cover, when removing constant speed 
cruise control switch.
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سرویس و نگهداری
کنترل  کروز  کلید 

بازکردن 
کلید چند منظوره واقع شده است.	  کنترل روی  کروز  کلید 

کــروز کنتــرل تجهیــزات ایمنــی الزم را مــورد اســتفاده قــرار 	  کلیــد  کــردن  کــردن از هــر گونــه اتفاقــی در زمــان بــاز  کــه بــرای جلوگیــری  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

داده ایــد.

به قاب کلید های روی غربیلک فرمان هنگام باز کردن کلید کروز کنترل آسیب وارد نسازید.	 

  توجه

مطمئن گردید که پیش احتیاط های  کیسه هوا را قبل از بازکردن دکمه سریع غربیلک فرمان مطالعه نموده باشد )صفحه 90 - 31 را مطالعه نمایید(	 

هشدار

تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش نمایید.. 1
کنید.. 2 کابل منفی باتری را قطع 
کیسه هوای راننده را بردارید.. 3
قاب کلید های غربیلک فرمان را باز نمایید.. 4

کننده )2( را از دسته  کلید های غربیلک فرمان را برداشته و پیچ ثابت  کانکتور )1(   .a
کنید.   سیم بدنه باز 

کلید روی  غربیلک  گوشتی تخت و نوارپیچ شده، قاب  کردن یک پیچ  با اهرام   .b
کنید.  فرمان را جدا 
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ابزار عیب یابی
مولتی متر دیجیتال 

کنید: از مولتی متر دیجیتال در شرایط زیر استفاده 
عیب یابی ایرادهای الکتریکی و دسته سیم ها	 
ایرادات پایه ای	 
گیری ولتاژ، جریان و مقاومت	  اندازه 

کد خطا موقت  عیب یابی 
که ایراد موقت باشد، موارد زیر را انجام دهید: درصورتی 

کانکتورها شل هستند یا خیر.	  که آیا  کنید  کنترل 
که آیا دسته سیم پارگی، سوراخ شدگی، و یا شکستگی جزیی نداشته باشد.	  کنید  کنترل 
که سیگنال ها در مدار مربوطه دچار مشکل می شوند.	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم ها و 
ک شده اند.	  که طی تکان دادن پا کدهای خطا  کرده و یا   که تغییر  بدنبال داده هایی بگردید 
بدنبال ترمینال های فرسوده، خمیده، و یا شکسته بگردید. 	 
کانکتورهــای دســته ســیم هــا و غیــره را بــرای یافتــن آســیب 	  کنتــرل موتــور ECM ســوار شــده ،  دســته ســیم هــا، و یــا  کــه بــر روی واحــد  بخــش هایــی را 

کنیــد. کــه در رونــد ارســال ســیگنال هــا ظاهــر خواهنــد شــد را بررســی  گردنــد  کــه مــی تواننــد باعــث ایجــاد اختــالل هایــی  دیدگــی هــا، مــوارد خارجــی، و غیــره 
کنید. 	  کنترل  گردند را تمیز و  که به خطا مربوط می  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه هایی را  تمامی 
کــد خطــا 	  کــه  کنتــرل موتــور )ECM( را از خــودروی معیــوب بازکــرده و آن را بــه یــک خــودروی دیگــر بســته و آزمایــش را انجــام دهیــد. درصورتــی  واحــد 

کنتــرل موتــور ECM را مجــددا  ک شــود، واحــد  کــد خطــا بتوانــد پــا کــه  کنتــرل موتــور ECM وجــود دارد. در صورتــی  ک شــود،  ایــرادی در واحــد  نمی توانــد پــا
بــه خــودرو اصلــی ببندیــد

گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه مشــترک 	  گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا مختلــف وجــود دارد، بــه دیا کــه چندیــن  درصورتــی 
کنیــد.  مراجعــه 

کنید. 	  گرفته شده باشد مراجعه  که ممکن است برای رفع این عیب در نظر  به هرگونه اطالعیه فنی 
بازدید و بررسی اتصال بدنه

کل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن  ک، و یــا ســایر عوامــل خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر بگــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر
کنید.. 1 پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد.. 3 گردید  کرده تا مطمئن  آنها را در صورت لزوم تمیز 
پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.. 4
کند یا خیر.. 5 که تجهیزات اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل 
کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن شــوید که دســته ســیم . 6 گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند، کنتــرل کنیــد  ا

کــرده اند.  هــا تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال خوبــی را ایجــاد 
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بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب بازکردن است 

کلید کروز کنترل، مراحل را بدقت انجام دهید تا از آسیب رسیدن به سایر قسمت ها جلوگیری شود.	  در زمان بستن 

هرکانکتور را در زمان بستن کلید کروز کنترل در محل خود ببندید. کانکتورها را در زمان بستن کلید کروز کنترل در جای خود وصل کنید.	 

کلید های غربیلک فرمان را پس از بستن کلید کروز کنترل برای داشتن عملکرد نرمال کنترل کنید.	 

  توجه
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5. Remove the steering wheel quick button.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up claws (arrow) on steering wheel quick button.

b. Remove the steering wheel quick button.

Inspection

1. Check the constant speed cruise control switch.
a. Check constant speed cruise control switch for 

damage. Replace if necessary.
b. Check constant speed cruise control switch connector 

for damage or poor terminal connection. Replace if 
necessary.

c. Using a digital multimeter, check for continuity 
between terminals of constant speed cruise control 
switch according to table below.

If result is not as specified, replace steering wheel quick 
button.

ON/OFF

SET/-

80
100 120

140

RES/+

MODEMODE

VOL

3
4

8

RM1A390230

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390240

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390250

-+

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 ON Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Press RES/+ 
when in ON 

position
2.2 kΩ

Terminal 1 - 
Terminal 2

Press SET/- when 
in ON position 0.6 kΩ

کلیدهای روی غربیلک فرمان ۵.    بازکردن 
کلیدهــای غربیلــک فرمان)فلــش( را آزاد  بــه وســیله پیچ گوشــتی تخــت، خــار   .a

. کنیــد

ج نمایید کلیدها را خار  .b

بازدید و بررسی 
کنید: کنترل  کنترل را  کروز  کلید   .1

کنیــد، در صــورت لــزوم آن را  کنتــرل را بــه جهــت آســیب دیدگــی هــا بررســی  کــروز  a.کلیــد 
تعویــض نماییــد. 

ــی  ــف بررس ــال ضعی ــا اتص ــا و ی ــی ه ــیب دیدگ ــرای آس ــرل را ب کنت ــروز  ک ــد  کلی ــور  کانکت  .b
کنیــد. در صــورت لــزوم آن را تعویــض نماییــد. 

کنتــرل را  کــروز  کلیــد  c. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال اتصــال بیــن ترمینــال هــای 
براســاس جــدول زیــر بررســی نماییــد :

شرایط استاندارد کلید  وضعیت  اتصال مولتی متر 

متصل  روشن  ترمینال 1 - ترمینال 2 

2.2KΩ
که بر  دکمه +/RES  زمانی 
روی موقعیت روشن است 

فشار دهید 

ترمینال 1 - ترمینال 2 

0.6KΩ
که بر  دکمه -/SET  زمانی 
روی موقعیت روشن است 

فشار دهید 

ترمینال 1 - ترمینال 2 

که نتیجه استاندارد بدست نیامد، دکمه های غربیلک فرمان را جایگزین نمایید. در صورتی 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1407

کنترل( 34-سیستم تثبیت سرعت)کروز 

بستن 
مراحل بستن برعکس ترتیب بازکردن است 

کلید کروز کنترل، مراحل را بدقت انجام دهید تا از آسیب رسیدن به سایر قسمت ها جلوگیری شود.	  در زمان بستن 

هرکانکتور را در زمان بستن کلید کروز کنترل در محل خود ببندید. کانکتورها را در زمان بستن کلید کروز کنترل در جای خود وصل کنید.	 

کلید های غربیلک فرمان را پس از بستن کلید کروز کنترل برای داشتن عملکرد نرمال کنترل کنید.	 

  توجه
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5. Remove the steering wheel quick button.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up claws (arrow) on steering wheel quick button.

b. Remove the steering wheel quick button.

Inspection

1. Check the constant speed cruise control switch.
a. Check constant speed cruise control switch for 

damage. Replace if necessary.
b. Check constant speed cruise control switch connector 

for damage or poor terminal connection. Replace if 
necessary.

c. Using a digital multimeter, check for continuity 
between terminals of constant speed cruise control 
switch according to table below.

If result is not as specified, replace steering wheel quick 
button.

ON/OFF

SET/-

80
100 120

140

RES/+

MODEMODE

VOL

3
4

8

RM1A390230

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390240

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390250

-+

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 ON Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2

Press RES/+ 
when in ON 

position
2.2 kΩ

Terminal 1 - 
Terminal 2

Press SET/- when 
in ON position 0.6 kΩ

کلیدهای روی غربیلک فرمان ۵.    بازکردن 
کلیدهــای غربیلــک فرمان)فلــش( را آزاد  بــه وســیله پیچ گوشــتی تخــت، خــار   .a

. کنیــد

ج نمایید کلیدها را خار  .b

بازدید و بررسی 
کنید: کنترل  کنترل را  کروز  کلید   .1

کنیــد، در صــورت لــزوم آن را  کنتــرل را بــه جهــت آســیب دیدگــی هــا بررســی  کــروز  a.کلیــد 
تعویــض نماییــد. 

ــی  ــف بررس ــال ضعی ــا اتص ــا و ی ــی ه ــیب دیدگ ــرای آس ــرل را ب کنت ــروز  ک ــد  کلی ــور  کانکت  .b
کنیــد. در صــورت لــزوم آن را تعویــض نماییــد. 

کنتــرل را  کــروز  کلیــد  c. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال اتصــال بیــن ترمینــال هــای 
براســاس جــدول زیــر بررســی نماییــد :

شرایط استاندارد کلید  وضعیت  اتصال مولتی متر 

متصل  روشن  ترمینال 1 - ترمینال 2 

2.2KΩ
که بر  دکمه +/RES  زمانی 
روی موقعیت روشن است 

فشار دهید 

ترمینال 1 - ترمینال 2 

0.6KΩ
که بر  دکمه -/SET  زمانی 
روی موقعیت روشن است 

فشار دهید 

ترمینال 1 - ترمینال 2 

که نتیجه استاندارد بدست نیامد، دکمه های غربیلک فرمان را جایگزین نمایید. در صورتی 
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2. چراغ سقف کوچک و راهنما( 1.مجموعه چراغ جلو )شامل نور باال/پایین، چراغ 

4. چراغ روز 3. چراغ راهنمای جانبی

6. چراغ صندوق عقب 5. چراغ ترمز وسط
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معرفی
کند. که رانندگی مناسب و مطمئن در اوقات شبانه و یا مه آلود را تامین می  کلید ها می باشد  سیستم روشنایی این خودرو شامل چراغ ها و 

کوچــک راهنمــا( چــراغ راهنمــای جانبــی، چــراغ روز، مجموعــه  سیســتم روشــنایی شــامل مجموعــه چــراغ جلــو )مشــتمل بــر چــراغ نــور پاییــن، چــراغ نــور بــاال، چــراغ 
ک و چــراغ دنــده  کوچک،راهنما،چــراغ ترمــز) چــراغ ترمــز وســط، چــراغ ســقف جلــو، چــراغ صنــدوق غقــب، چــراغ مــه شــکن عقــب، چــراغ پــا چــراغ عقب)شــامل چــراغ 

کــه بتوانــد بــه راحتــی بازدیــد و تعمیــر شــوند. عقــب مــی باشــد. مجموعــه چــراغ هــای جلــو و عقــب دارای ســاختاری اســت 

استاندارد	ها
مشخصات	المپ	ها

نوع المپ عنوان چراغ

H7 چراغ جلو )نور باال/نور پایین(

LED کوچک جلو( چراغ پارک جلو )چراغ 

PY21W چراغ راهنمای جلو

LED چراغ ترمز

LED چراغ رانندگی در روز

P21W چراغ مه شکن عقب

C5W ک چراغ پا

LED چراغ ترمز وسط

LED کوچک عقب( چراغ پارک عقب )چراغ 

PY21W چراغ راهنمای عقب

P21W چراغ دنده عقب

LED چراغ راهنمای جانبی

W5W چراغ سقفی جلو

C5W چراغ صندوق عقب

)N.m( گشتاور عنوان
4.5 ± 0.5 پیچ چراغ جلو

3.5 ± 0.5 مهره مجموعه چراغ عقب

3.5 ± 0.5 مهره مجموعه چراغ عقب)قسمت قابل جدا شدن(

20 ± 2 فشنگی دنده عقب

گشتاور	های	مجاز
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–5

36

System Assembly Diagram

1 - Body Control Module (BCM) 2 - Instrument Panel Fuse and Relay Box

3 - Headlight Leveling Switch 4 - Combination Light Switch

5 - Interior Front Dome Light Switch 6 - Engine Compartment Fuse and Relay Box

RM1A350020

3

2

1

4

5

6

کنترل	سیستم	روشنایی موقعیت	اجزاء	

2.جعبه فیوز داشبورد BCM .1

کلید چراغ ها 4. مجموعه  3.کلید تنظیم نور چراغ های جلو

6. جعبه فیوز محفظه موتور کلید چراغ سقف جلو  .5
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معرفی
کند. که رانندگی مناسب و مطمئن در اوقات شبانه و یا مه آلود را تامین می  کلید ها می باشد  سیستم روشنایی این خودرو شامل چراغ ها و 

کوچــک راهنمــا( چــراغ راهنمــای جانبــی، چــراغ روز، مجموعــه  سیســتم روشــنایی شــامل مجموعــه چــراغ جلــو )مشــتمل بــر چــراغ نــور پاییــن، چــراغ نــور بــاال، چــراغ 
ک و چــراغ دنــده  کوچک،راهنما،چــراغ ترمــز) چــراغ ترمــز وســط، چــراغ ســقف جلــو، چــراغ صنــدوق غقــب، چــراغ مــه شــکن عقــب، چــراغ پــا چــراغ عقب)شــامل چــراغ 

کــه بتوانــد بــه راحتــی بازدیــد و تعمیــر شــوند. عقــب مــی باشــد. مجموعــه چــراغ هــای جلــو و عقــب دارای ســاختاری اســت 
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4.5 ± 0.5 پیچ چراغ جلو
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3.5 ± 0.5 مهره مجموعه چراغ عقب)قسمت قابل جدا شدن(

20 ± 2 فشنگی دنده عقب

گشتاور	های	مجاز
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–5

36

System Assembly Diagram

1 - Body Control Module (BCM) 2 - Instrument Panel Fuse and Relay Box

3 - Headlight Leveling Switch 4 - Combination Light Switch

5 - Interior Front Dome Light Switch 6 - Engine Compartment Fuse and Relay Box
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B-054

W
Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

W
B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

B
Q-010

1 2 3 4 1 2

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

W
B-054

TO LICENSE PLATE LIGHTS

POSITION 
LIGHT

... ...

POSITION 
LIGHT

...

EM1A350070

جعبه فیوز محفظه موتور

ک به چراغ های پا

کوچک عقب چپ چراغ  جلو چپچراغ  عقب چپچراغ های 
چراغ 
کوچک

چراغ 
کوچک

کوچک	)صفحه2	از3( مدار	چراغ	های	
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1419

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–12

36

Position Light (Page 3 of 3)

G31H14

RIGHT
COMBINATION
LIGHT

3

2

L
B

r

Q-002

Q-001

3-8

LR
LR

LR
1

2

2

4

B-037B-068

L
B

r B
r

LR

REAR RIGHT
COMBINATION
LIGHT
B-073 B-049

REAR RIGHT
POSITION
LIGHT

BCM(3)

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(G/H)

16

TO A/C SYSTEM/
INSTRUMENT CLUSTER/
AUDIO SYSTEM/
HEADLIGHT LEVELING 
SWITCH/STEELING 
WHEEL QUICK BUTTONS 
(ILLUMINATION POWER 
SUPPLY)

B-054

B-019
Q-013

W
Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

W
B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

W
B-073

B
B-049

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 B
Q-002

1 2 3 4 1 2

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

W
B-054

B-025
I-005

B
B-025

26252423222120191817161514

13121110987654321

POSITION 
LIGHT

...

POSITION 
LIGHT

... ...

EM1A350080

جعبه فیوز محفظه موتور

کوچک عقب راست چراغ  

A/C به سیستم
کیلومتر شمار پنل 
سیستم صوتی
کلید تنظیم نور چراغ ها
کلید های روی غربیلک فرمان
کلیدها  )LED(نور زمینه

چراغ  جلو راستچراغ  عقب راست

ک
وچ

غ ک
چرا

ک
وچ

غ ک
چرا

کوچک	)صفحه3	از3( مدار	چراغ	های	
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1418

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–11

36

Position Light (Page 2 of 3)

G28H15

LEFT
COMBINATION
LIGHT

3

2

B
W

B
r

Q-010

Q-011

3-7

B
W

1

2

2

4

B-037

B
W

B
r B
r

B
W

REAR LEFT
COMBINATION
LIGHT
B-041

W
B-041

B-043

B
B-043

REAR LEFT
POSITION
LIGHT

BCM(3)

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(G/H)
B-019
Q-013

B-054

W
Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

W
B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

B
Q-010

1 2 3 4 1 2

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

W
B-054

TO LICENSE PLATE LIGHTS

POSITION 
LIGHT

... ...

POSITION 
LIGHT

...

EM1A350070

جعبه فیوز محفظه موتور

ک به چراغ های پا

کوچک عقب چپ چراغ  جلو چپچراغ  عقب چپچراغ های 
چراغ 
کوچک

چراغ 
کوچک

کوچک	)صفحه2	از3( مدار	چراغ	های	
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1421

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–14

36

Turn Signal Light (Page 2 of 2)

EM1A350060

LY

3-6

4

G29

H16

5

3

LY
LY

LY

LY

SIDE
TURN
SIGNAL 
LIGHT

TURN
SIGNAL 
LIGHT

REAR
RIGHT
COMBINATION 
LIGHT 

11

6

B
r

B
r

B
r

4
TURN
SIGNAL 
LIGHT

FRONT
RIGHT
COMBINATION 
LIGHT 

B
r

Q-002

Q-001

2

1

RIGHT POWER 
OUTSIDE REAR 
VIEW MIRROR

BCM(2/3/6)

LY

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY
BOX (H/G)

B
r

6-1

1

B
B-053

B
Q-002

B-022

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

W
B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-054I-001 B-053

W
B-019

W
Q-013

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Gr
B-058

W
H-001

W
B-073

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

1 2

3 4 5 6

1 2 3 4

B-058
H-002

B-058

B-079 B-068

H-002

B-019
Q-013

B-073
H-001

B4B1134

2-12-23

INTEGRATION
SWITCHHAZARD

SWITCH
REQ

HAZARD
SWITCH

FB

HAZARD
SWITCH

REQ

HAZARD
SWITCH

FB

72
K-003
I-018

I-032

INTEGRATION
SWITCH
K-005

FOR MANUAL A/C FOR ELECTRICAL A/C 

L
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321

10 11 12 139
W

I-018
B

K-005B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

آیینه بغل راست المپ چراغ عقب راست
راهنما

المپ 
راهنما

راهنمای 
روی آیینه 
بغل

چراغ جلو راست

جعبه فیوز محفظه موتور

کلید فاشرکلید فاشر
سیگنال 
برگشت

سیگنال 
برگشت

کولر اتوماتیک برای مدل با  کولر دستی برای مدل با 

سیگنال 
درخواست

سیگنال 
درخواست

چراغ		راهنما	)صفحه2	از2(
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1420

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–13

36

Turn Signal Light (Page 1 of 2)

EM1A350050

BATTERY

FB03
50A

R

LB

R
L

R
Y

7-1

3-16

2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

10

2

2-272-32

LH RH

B
r

LR

4

G26

H8

5

3

LB
LB

LB

LB

SIDE
TURN
SIGNAL 
LIGHT

TURN
SIGNAL 
LIGHT

REAR
LEFT
COMBINATION 
LIGHT 

11

6

B
r

B
r

B
r

4TURN
SIGNAL 
LIGHT

FRONT
LEFT
COMBINATION 
LIGHT 

B
r

2

1

COMBINATION 
LIGHT 
SWITCH

LEFT POWER 
OUTSIDE REAR 
VIEW MIRRORLB

BCM(2/3//7)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

1

W
B-055

B
I-031

B
Q-010

B-020

I-004

BCM POWER 
SUPPLY
B-020

L
I-001

W
B-054

Gr
B-050

W
F-001

W
B-041

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

I-001 B-054 B-055

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (H/G)

W
B-019

W
Q-013

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-013

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

B-050
F-008

B-050

B-024 B-037

F-008

1 2

3 4 5 6

F-001

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

I-031

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-010

Q-011

1 2 3 4

B-041

R
6R
5

چراغ		راهنما	)صفحه1	از2(

کلید های  مجموعه  
چراغ

راهنمای چپراهنمای راست

جعبه فیوز داشبورد

آیینه بغل چپ المپ چراغ عقب چپ
راهنما

المپ 
راهنما

راهنمای 
روی آیینه 
بغل

چراغ جلو چپ

جعبه فیوز محفظه موتور

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1421

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–14

36

Turn Signal Light (Page 2 of 2)

EM1A350060

LY

3-6

4

G29

H16

5

3

LY
LY

LY

LY

SIDE
TURN
SIGNAL 
LIGHT

TURN
SIGNAL 
LIGHT

REAR
RIGHT
COMBINATION 
LIGHT 

11

6

B
r

B
r

B
r

4
TURN
SIGNAL 
LIGHT

FRONT
RIGHT
COMBINATION 
LIGHT 

B
r

Q-002

Q-001

2

1

RIGHT POWER 
OUTSIDE REAR 
VIEW MIRROR

BCM(2/3/6)

LY

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY
BOX (H/G)

B
r

6-1

1

B
B-053

B
Q-002

B-022

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

W
B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-054I-001 B-053

W
B-019

W
Q-013

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Gr
B-058

W
H-001

W
B-073

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

1 2

3 4 5 6

1 2 3 4

B-058
H-002

B-058

B-079 B-068

H-002

B-019
Q-013

B-073
H-001

B4B1134

2-12-23

INTEGRATION
SWITCHHAZARD

SWITCH
REQ

HAZARD
SWITCH

FB

HAZARD
SWITCH

REQ

HAZARD
SWITCH

FB

72
K-003
I-018

I-032

INTEGRATION
SWITCH
K-005

FOR MANUAL A/C FOR ELECTRICAL A/C 

L
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321

10 11 12 139
W

I-018
B

K-005B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

آیینه بغل راست المپ چراغ عقب راست
راهنما

المپ 
راهنما

راهنمای 
روی آیینه 
بغل

چراغ جلو راست

جعبه فیوز محفظه موتور

کلید فاشرکلید فاشر
سیگنال 
برگشت

سیگنال 
برگشت

کولر اتوماتیک برای مدل با  کولر دستی برای مدل با 

سیگنال 
درخواست

سیگنال 
درخواست

چراغ		راهنما	)صفحه2	از2(
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–13

36

Turn Signal Light (Page 1 of 2)

EM1A350050

BATTERY

FB03
50A

R

LB

R
L

R
Y

7-1

3-16

2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

10

2

2-272-32

LH RH

B
r

LR

4

G26

H8

5

3

LB
LB

LB

LB

SIDE
TURN
SIGNAL 
LIGHT

TURN
SIGNAL 
LIGHT

REAR
LEFT
COMBINATION 
LIGHT 

11

6

B
r

B
r

B
r

4TURN
SIGNAL 
LIGHT

FRONT
LEFT
COMBINATION 
LIGHT 

B
r

2

1

COMBINATION 
LIGHT 
SWITCH

LEFT POWER 
OUTSIDE REAR 
VIEW MIRRORLB

BCM(2/3//7)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

1

W
B-055

B
I-031

B
Q-010

B-020

I-004

BCM POWER 
SUPPLY
B-020

L
I-001

W
B-054

Gr
B-050

W
F-001

W
B-041

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

I-001 B-054 B-055

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (H/G)

W
B-019

W
Q-013

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-013

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

B-050
F-008

B-050

B-024 B-037

F-008

1 2

3 4 5 6

F-001

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

I-031

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-010

Q-011

1 2 3 4

B-041

R
6R
5

چراغ		راهنما	)صفحه1	از2(

کلید های  مجموعه  
چراغ

راهنمای چپراهنمای راست

جعبه فیوز داشبورد

آیینه بغل چپ المپ چراغ عقب چپ
راهنما

المپ 
راهنما

راهنمای 
روی آیینه 
بغل

چراغ جلو چپ

جعبه فیوز محفظه موتور

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–16

36

Fog Light (Page 2 of 2)

R
Y

R
Y

B
r

B
r

3-13

2

1

B-037

J-003

J-001

B
J-001

B-040

J-001
B-040

W
B-054

REAR 
FOG 
LIGHT

12

6

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-020

12 11 10 9 8 7

6 5 4 3 2 1

1 2 B
J-003

BATTERY

FB03
50A

BCM POWER 
SUPPLY

R R
L

R
Y

BCM(2/3/6/7)
7-1 2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

B
r

6-1

I-004

B-054
B-053
B-055

B-022

B-020

I-001

TO AUDIO 
SYSTEM

RELAY

BM03
7.5A

B
r

W
R

W
G

W

5

2-32

3

2

8

2-202-5 2-10

COMBINATION
LIGHT
SWITCH
I-031

FR
O

N
T 

FO
G

R
E

A
R

 F
O

G

O
FF

R
1

R
2

P
O

S
IT

IO
N

LO
W

 B
E

A
M

11

B
B-053

W
B-055

L
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

B
I-031

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

EM1A350040

چراغ		مه	شکن	)صفحه2	از2(

به سیستم صوتی

جعبه فیوز داشبورد

ACC/برق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

چراغ مه شکن عقب

کلید چراغ ها مجموعه 

باتری

BCM فیوز قدرت

ین
پای

ور 
ن

ک
وچ

غ ک
چرا

ش
مو

خا

جلو
ن 

شک
مه 

ت 
ضعی

جلوو
ن 

شک
مه 

ت 
ضعی

و

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–15

36

Fog Light (Page 1 of 2)

W R
W

R
W

B
r

1
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM
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عیب	یابی
جدول	ایرادات

توجه:	
کنید. در صورت بروز هر یک از ایرادات زیر، هر یک از علت ها را به ترتیب بررسی نموده و در صورت لزوم قطعه ی معیوب را تعمیر یا تعویض 

چراغ	پارک،	چرغ	نور	پایین،	چراغ	نور	باال

علت ایراد

فیوز
المپ نور پایینچراغ نور پایین روشن نمی شود)یک طرف(

کانکتور یا دسته سیم

فیوز

چراغ نور پایین روشن نمی شود )دوطرفه(

المپ نور پایین

کلید چراغ ها مجموعه 

رله ی نور پایین

کانکتور یا دسته سیم

BCM

فیوز
المپ نور باالچراغ نور باال روشن نمی شود )یک طرف(

کانکتور یا دسته سیم

چراغ جلو

فیوز

چراغ نور باال روشن نمی شود )دو طرف(

المپ نور باال

کلید چراغ ها مجموعه 

رله ی نور باال

کانکتور یا دسته سیم

BCM

المپ چراغ پارک )همه(
کانکتور یا دسته سیمچراغ های پارک روشن نمی شود

مجموعه کلید چراغ

BCM
المپ چراغ پارک

چراغ پارک روشن نمی شود )یک طرف(
کانکتور یا دسته سیم
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM
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35	-	سیستم	روشنایی	

چراغ	صندوق	عقب

چراغ	سقفی	جلو

چراغ	دنده	عقب

چراغ	ترمز

علت ایراد

المپ چراغ صندوق
کانکتور یا دسته سیمچراغ صندوق عقب روشن نمی شود.

BCM

علت ایراد

فیوز
المپ چراغ ترمزچراغ ترمز روشن نمی شود )همه(

سوئیچ پدال ترمز

کانکتور یا دسته سیم

المپ چراغ ترمز
تنها یک چراغ ترمز روشن نمی شود.

کانکتور یا دسته سیم

علت ایراد

المپ چراغ سقفی جلو
کانکتور یا دسته سیمچراغ سقفی جلو روشن نمی شود.

مجموعه چراغ سقفی جلو

BCM

علت ایراد
فیوز

چراغ دنده عقب روشن نمی شود.
)CVT رله )مدل

المپ چراغ دنده عقب

فشنگی دنده عقب

کانکتور یا دسته سیم
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35	-	سیستم	روشنایی	

چراغ		روز

چراغ	مه	شکن	عقب

چراغ	راهنما	و	فالشر

چراغ	پالک

علت ایراد

فیوز

چراغ روشن نمی شود.
کلید چراغ ها مجموعه 

المپ چراغ روز

کانکتور یا دسته سیم

BCM

علت ایراد

فیوز

چراغ مه شکن عقب روشن نمی شود.
المپ چراغ مه شکن عقب

کلید چراغ مجموعه 

کانکتور یا دسته سیم

BCM

علت ایراد

المپ

فاشر و چراغ راهنما روشن نمی شود.

کانکتور یا دسته سیم

کلید فاشر

کلید چراغ ها مجموعه 

BCM

کلید فاشر
فاشر روشن نمی شود. )چراغ راهنما عادی است(

کانکتور یا دسته سیم

دسته چراغ
چراغ راهنما روشن نمی شود. )فاشر عادی است(

کانکتور یا دسته سیم

علت ایراد

ک المپ چراغ پا

ک روشن نمی شود. چراغ پا
کلید چراغ ها مجموعه 

کانکتور یا دسته سیم

BCM
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35	-	سیستم	روشنایی	
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35	-	سیستم	روشنایی	

عیب		یابی	عملکرد	سیستم	
1- توضیح:

که سیستم ایراد دارد می توان  کانکتور عیب یاب قابل مشاهده است.وقتی  کدهای خطای سیستم روشنایی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب به  پارامتر ها و 
کمک این روش پارامتر ها را بررسی و نسبت به رفع ایراد اقدام نمود. به 

2-بررسی ولتاژ باتری
ولتاژ استاندارد باید در محدوده 11 تا 14 ولت باشد.

کنید. کمتر از 11ولت بود قبل از انجام مراحل زیر، باتری را شارژ یا تعویض  گر مقدار ولتاژ باتری  ا

کد	خطا کردن	 بررسی	و	پاک	
کد خطا 1- بررسی 

کنید. کانکتورعیب یابی متصل  a.  دستگاه عیب یاب را به 
کنید. کرده و دستگاه را روشن  سویچ را باز   .b

از منوی M1A/BCM/DTC/Read Current DTC  وارد شوید.  .c
کنید. کدهای خطا را بررسی   .d

کد های خطا  کردن  ک  2- پا
کنید. دستگاه عیب یاب را وصل   .a

کنید. کرده و دستگاه را روشن  سویچ را باز   .b
کنید. کد خطا را انتخاب  کردن  ک  گزینه پا   M1A/BCM/Clear DTC از منوی  .c

کنید. ک  کد های خطا را پا  .d

پارامترها/	تست	عملگرها
1-خواندن پارامترها

تذکر:
کردن قطعه ای اطاعات مورد نیا را ماحظه و بررسی نمایید تا  بررسی عملکرد سنسورها و عملگرها بوسیله دستگاه عیب یاب موجب می شود بدون باز 

کاهش  قطعات معیوب بر اساس سیگنال های ارسالی بدون انجام تعمیرات شناسایی شود. بنابراین زمان انجام عیب یابی و تعمیرات به طور چشمگیری 
می یابد.

گرفته می شود، بنابراین برای تعیین قطعه ی معیوب نمی توان به  پارامتر های جدول صفحه بعد در شرایط نرمال ثبت شده است و به عنوان مرجع در نظر 
کرد. این اطاعات مراجعه 

  توجه

کنید.	  دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل 
کنید.	  کرده و دستگاه را روشن  سوئیچ را باز 
 	M1A/BCM/Data Stream/Input status :از طریق منوی زیر وارد پارامترها شوید
اطاعات نمایش داده شده در دستگاه را بررسی نمایید.	 
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35	-	سیستم	روشنایی	

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کرده و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

عیب	یابی	خطاهای	موقت
کند،اقدامات زیر را انجام دهید. گر ایرادی به صرت متناوب بروز  ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  فرسودگی، قطعی، له شدگی و آسیب های دسته سیم ها را بررسی 
کنید.	  کنترل    X-431 اطاعات مربوطه را توسط دستگاه عیب یاب
که سیگنال در مدار مربوطه قطع می شود یا خیر؟	  کنید  کانکتور های مربوطه را تکان دهید و بررسی  دسته سیم و 
کنید.	  کد خطا ایجاد می شود را شبیه سازی  که  در صورت امکان شرایطی 
کنند را مورد بررسی قرار دهید.	  که در  این زمان بروز می  کد های خطایی  که در زمان تکان دادن دسته سیم ها و نیز  اطاعاتی 
کنید.	  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا سولفاته بررسی 
که می توانند دلیل ایجاد سیگنال اشتباه باشند بررسی نمایید.	  کثیف بودن  کلید چراغ ها و یا محل نصب آنها را ازنظر آسیب دیدگی و یا 
کنید.	  به اطاعیه های فنی مرتبط جهت عیب یابی مراجعه 
کنید تا از مشترک بودن اتصال بدنه یا ولتاژ تغذیه مطلع شوید.	  کد خطا، به مدار های برقی مراجعه  در صورت وجود چندین 

بازدید	اتصال	بدنه
کثیف و خورنده هستد. خوردگی یا  کثرا در معرض محیط مرطوب،  اتصال بدنه برای عملکرد صحیح مدارها حایز اهمیت فراوان می باشد. اتصال بدنه ها ا

کاری یک مدار را تغییر دهد. که این افزایش مقاومت می تواند روند  زنگ زدگی باعث افزایش مقاومت خواهد شد 
کنترل می شوند، روی عملکرد صحیح اتصال بدنه ها خیلی حساس هستند. یک اتصال بدنه شل و یا پوسیده و زنگ زده  که به صورت الکترونیکی  مداراتی 

گذارد. گونه مدارها تاثیر می  به شدت روی این 
کنید: به هنگام اتصال بدنه ها به موارد زیر دقت 

کنید.. 1  پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و زنگ زدگی سطح تماس اتصال بدنه را بازدید 
کنید.. 3 جهت اطمینان از یک اتصال خوب، محل اتصال بدنه و یا خود سیم اتصال بدنه را تمیز 
کنید.. 4 پیچ یا مهره اتصال بدنه را سفت 
کنید.. 5 که می تواند تداخلی با اتصال بدنه داشته باشد را بررسی   تجهیزات و لوازم جانبی 
که تمامی سیم ها تمیز هستند، . 6 کنید  کنید. اطمینان حاصل  گر چندین سیم به یک ترمینال اتصال بدنه وصل شده اند، اتصال بدنه مورد نظر را بررسی  ا

به طور صحیح سفت شده اند، اتصال خوبی دارند و روکش هیچ سیمی آسیب دیدگی ندارد.
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35	-	سیستم	روشنایی	

عیب		یابی	عملکرد	سیستم	
1- توضیح:

که سیستم ایراد دارد می توان  کانکتور عیب یاب قابل مشاهده است.وقتی  کدهای خطای سیستم روشنایی از طریق اتصال دستگاه عیب یاب به  پارامتر ها و 
کمک این روش پارامتر ها را بررسی و نسبت به رفع ایراد اقدام نمود. به 

2-بررسی ولتاژ باتری
ولتاژ استاندارد باید در محدوده 11 تا 14 ولت باشد.

کنید. کمتر از 11ولت بود قبل از انجام مراحل زیر، باتری را شارژ یا تعویض  گر مقدار ولتاژ باتری  ا

کد	خطا کردن	 بررسی	و	پاک	
کد خطا 1- بررسی 

کنید. کانکتورعیب یابی متصل  a.  دستگاه عیب یاب را به 
کنید. کرده و دستگاه را روشن  سویچ را باز   .b

از منوی M1A/BCM/DTC/Read Current DTC  وارد شوید.  .c
کنید. کدهای خطا را بررسی   .d

کد های خطا  کردن  ک  2- پا
کنید. دستگاه عیب یاب را وصل   .a

کنید. کرده و دستگاه را روشن  سویچ را باز   .b
کنید. کد خطا را انتخاب  کردن  ک  گزینه پا   M1A/BCM/Clear DTC از منوی  .c

کنید. ک  کد های خطا را پا  .d

پارامترها/	تست	عملگرها
1-خواندن پارامترها

تذکر:
کردن قطعه ای اطاعات مورد نیا را ماحظه و بررسی نمایید تا  بررسی عملکرد سنسورها و عملگرها بوسیله دستگاه عیب یاب موجب می شود بدون باز 

کاهش  قطعات معیوب بر اساس سیگنال های ارسالی بدون انجام تعمیرات شناسایی شود. بنابراین زمان انجام عیب یابی و تعمیرات به طور چشمگیری 
می یابد.

گرفته می شود، بنابراین برای تعیین قطعه ی معیوب نمی توان به  پارامتر های جدول صفحه بعد در شرایط نرمال ثبت شده است و به عنوان مرجع در نظر 
کرد. این اطاعات مراجعه 

  توجه

کنید.	  دستگاه عیب یاب را به خودرو متصل 
کنید.	  کرده و دستگاه را روشن  سوئیچ را باز 
 	M1A/BCM/Data Stream/Input status :از طریق منوی زیر وارد پارامترها شوید
اطاعات نمایش داده شده در دستگاه را بررسی نمایید.	 
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35	-	سیستم	روشنایی	

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کرده و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

عیب	یابی	خطاهای	موقت
کند،اقدامات زیر را انجام دهید. گر ایرادی به صرت متناوب بروز  ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  فرسودگی، قطعی، له شدگی و آسیب های دسته سیم ها را بررسی 
کنید.	  کنترل    X-431 اطاعات مربوطه را توسط دستگاه عیب یاب
که سیگنال در مدار مربوطه قطع می شود یا خیر؟	  کنید  کانکتور های مربوطه را تکان دهید و بررسی  دسته سیم و 
کنید.	  کد خطا ایجاد می شود را شبیه سازی  که  در صورت امکان شرایطی 
کنند را مورد بررسی قرار دهید.	  که در  این زمان بروز می  کد های خطایی  که در زمان تکان دادن دسته سیم ها و نیز  اطاعاتی 
کنید.	  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا سولفاته بررسی 
که می توانند دلیل ایجاد سیگنال اشتباه باشند بررسی نمایید.	  کثیف بودن  کلید چراغ ها و یا محل نصب آنها را ازنظر آسیب دیدگی و یا 
کنید.	  به اطاعیه های فنی مرتبط جهت عیب یابی مراجعه 
کنید تا از مشترک بودن اتصال بدنه یا ولتاژ تغذیه مطلع شوید.	  کد خطا، به مدار های برقی مراجعه  در صورت وجود چندین 

بازدید	اتصال	بدنه
کثیف و خورنده هستد. خوردگی یا  کثرا در معرض محیط مرطوب،  اتصال بدنه برای عملکرد صحیح مدارها حایز اهمیت فراوان می باشد. اتصال بدنه ها ا

کاری یک مدار را تغییر دهد. که این افزایش مقاومت می تواند روند  زنگ زدگی باعث افزایش مقاومت خواهد شد 
کنترل می شوند، روی عملکرد صحیح اتصال بدنه ها خیلی حساس هستند. یک اتصال بدنه شل و یا پوسیده و زنگ زده  که به صورت الکترونیکی  مداراتی 

گذارد. گونه مدارها تاثیر می  به شدت روی این 
کنید: به هنگام اتصال بدنه ها به موارد زیر دقت 

کنید.. 1  پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و زنگ زدگی سطح تماس اتصال بدنه را بازدید 
کنید.. 3 جهت اطمینان از یک اتصال خوب، محل اتصال بدنه و یا خود سیم اتصال بدنه را تمیز 
کنید.. 4 پیچ یا مهره اتصال بدنه را سفت 
کنید.. 5 که می تواند تداخلی با اتصال بدنه داشته باشد را بررسی   تجهیزات و لوازم جانبی 
که تمامی سیم ها تمیز هستند، . 6 کنید  کنید. اطمینان حاصل  گر چندین سیم به یک ترمینال اتصال بدنه وصل شده اند، اتصال بدنه مورد نظر را بررسی  ا

به طور صحیح سفت شده اند، اتصال خوبی دارند و روکش هیچ سیمی آسیب دیدگی ندارد.
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35	-	سیستم	روشنایی	

2-تست عملگرها 
تذکر:

کنید.بنابران زمان انجام تعمیرات و عیب  کردن قطعه ایی، ایراد را شناسایی  تست عملگر ها به وسیله دستگاه عیب یاب موجب می شود بدون نیاز به باز 
کاهش می یابد. تست عملگرها در پارامترهای نمایش داده شده با انتخاب Active Test قابل انجام است. یابی 

کنید.	  دستگاه عیب یاب را به دستگاه متصل 
کنید.	  کرده و دستگاه را روشن  سوئیچ را باز 
کنید.	  منوی M1A/BCM/Actuation Test  را انتخاب 
گزینه های نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب را انجام دهید.	  تست عملگر 

محدوده عملکرد پارامترهای نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب

فعال / غیر فعال راهنمای سمت چپ

فعال / غیر فعال راهنمای سمت راست

فعال / غیر فعال چراغ مه شکن جلو

فعال / غیر فعال چراغ مه شکن عقب

فعال / غیر فعال کوچک چراغ 

فعال / غیر فعال نور پایین

فعال / غیر فعال نور باال

فعال / غیر فعال فاشر

فعال / غیر فعال نور روز

فعال / غیر فعال چراغ سقف

فعال / غیر فعال چراغ های نشانگر

فعال / غیر فعال چراغ صندوق عقب
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35	-	سیستم	روشنایی	

شرایط نرمال پارامتر مورد بررسی پارامترهای نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب

راهنمای چپ: فعال
راهنمای چپ: غیر فعال

راهنمای سمت چپ/ روشن یا خاموش راهنمای سمت چپ

راهنمای راست: فعال
راهنمای راست: غیر فعال 

راهنمای سمت راست/ روشن یا خاموش راهنمای سمت راست

مه شکن جلو: فعال
مه شکن جلو: غیر فعال

چراغ مه شکن جلو/ روشن یا خاموش چراغ مه شکن جلو

مه شکن عقب: فعال
مه شکن عقب: غیر فعال

چراغ مه شکن عقب / روشن یا خاموش چراغ مه شکن عقب

کوچک: فعال چراغ 
کوچک: غیر فعال چراغ 

کوچک / روشن یا خاموش چراغ  کوچک چراغ 

نور پایین: فعال
نور پایین: غیر فعال

نور پایین/ روشن یا خاموش نور پایین

نور باال: فعال
نور باال: غیر فعال

نور باال / روشن یا خاموش نور باال

فاشر:فعال
فاشر: غیر فعال

فاشر / روشن یا خاموش فاشر

نور پلیسی: فعال
نور پلیسی: غیر فعال

نور پلیسی/ روشن یا خاموش نور پلیسی
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35	-	سیستم	روشنایی	

2-تست عملگرها 
تذکر:

کنید.بنابران زمان انجام تعمیرات و عیب  کردن قطعه ایی، ایراد را شناسایی  تست عملگر ها به وسیله دستگاه عیب یاب موجب می شود بدون نیاز به باز 
کاهش می یابد. تست عملگرها در پارامترهای نمایش داده شده با انتخاب Active Test قابل انجام است. یابی 

کنید.	  دستگاه عیب یاب را به دستگاه متصل 
کنید.	  کرده و دستگاه را روشن  سوئیچ را باز 
کنید.	  منوی M1A/BCM/Actuation Test  را انتخاب 
گزینه های نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب را انجام دهید.	  تست عملگر 

محدوده عملکرد پارامترهای نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب

فعال / غیر فعال راهنمای سمت چپ

فعال / غیر فعال راهنمای سمت راست

فعال / غیر فعال چراغ مه شکن جلو

فعال / غیر فعال چراغ مه شکن عقب

فعال / غیر فعال کوچک چراغ 

فعال / غیر فعال نور پایین

فعال / غیر فعال نور باال

فعال / غیر فعال فاشر

فعال / غیر فعال نور روز

فعال / غیر فعال چراغ سقف

فعال / غیر فعال چراغ های نشانگر

فعال / غیر فعال چراغ صندوق عقب
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35	-	سیستم	روشنایی	

شرایط نرمال پارامتر مورد بررسی پارامترهای نمایش داده شده در دستگاه عیب یاب

راهنمای چپ: فعال
راهنمای چپ: غیر فعال

راهنمای سمت چپ/ روشن یا خاموش راهنمای سمت چپ

راهنمای راست: فعال
راهنمای راست: غیر فعال 

راهنمای سمت راست/ روشن یا خاموش راهنمای سمت راست

مه شکن جلو: فعال
مه شکن جلو: غیر فعال

چراغ مه شکن جلو/ روشن یا خاموش چراغ مه شکن جلو

مه شکن عقب: فعال
مه شکن عقب: غیر فعال

چراغ مه شکن عقب / روشن یا خاموش چراغ مه شکن عقب

کوچک: فعال چراغ 
کوچک: غیر فعال چراغ 

کوچک / روشن یا خاموش چراغ  کوچک چراغ 

نور پایین: فعال
نور پایین: غیر فعال

نور پایین/ روشن یا خاموش نور پایین

نور باال: فعال
نور باال: غیر فعال

نور باال / روشن یا خاموش نور باال

فاشر:فعال
فاشر: غیر فعال

فاشر / روشن یا خاموش فاشر

نور پلیسی: فعال
نور پلیسی: غیر فعال

نور پلیسی/ روشن یا خاموش نور پلیسی
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. کد	خطا	دائم	به	مرحله	4	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کنید. کد	خطای	موقت	به	مرحله	5	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کدهای	خطا	)دائم	و	موقت( بررسی	مجدد	 8

کنترل	نهایی تست	و	 9

پایان	عیب	یابی	و	تعمیرات 10

رجوع	به	مرحله		4

رجوع	به	مرحله	5

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

 کد	خطا
وجود	دارد

 کد	خطا
وجود	ندارد

کدهای	خطا جدول	

کد خطا تعریف  کد خطا

کوتاه شدن مدار راهنمای سمت چپ به بدنه اتصال  B1001-11

قطعی مدار راهنمای سمت چپ B1001-13

کوتاه شدن مدار راهنمای سمت راست به بدنه اتصال  B1002-11

قطعی مدار راهنمای سمت راست B1002-13

کوچک سمت چپ به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1003-11

کوچک سمت چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13

کوچک سمت راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13

قطعی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13

اتصالی مدار چراغ راهنما عقب B1008-71

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

کند. خودرو	به	تعمیرگاه	رجوع	می	 1

کدهای	خطا عیب	یابی	بر	اساس	جدول	 4

بررسی	مدارهای	برقی 5

انجام	تعمیرات	یا	تعویض 6

کد	های	خطا	)دائم	و	موقت( کردن	 پاک	 7

ولتاژ	باتری	چک	شود. 2

کدهای	خطا	)کد	خطا	دائم	و	موقت( بررسی	 3

کنید. کد	خطا	دائم	به	مرحله	4	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کنید. کد	خطای	موقت	به	مرحله	5	رجوع	 برای	عیب	یابی	

مراحل	عیب	یابی
عیب یابی را طبق مراحل زیر انجام دهید:

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

ولتاژ استاندارد:11 تا 14 ولت 
کنید و سپس ادامه مراحل عیب یابی را انجام دهید. کمتر از 11ولت است، ابتدا باتری را شارژ یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

 کد	خطا
دائمی	است

 کد	خطا
ماندگار	نیست
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. کد	خطا	دائم	به	مرحله	4	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کنید. کد	خطای	موقت	به	مرحله	5	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کدهای	خطا	)دائم	و	موقت( بررسی	مجدد	 8

کنترل	نهایی تست	و	 9

پایان	عیب	یابی	و	تعمیرات 10

رجوع	به	مرحله		4

رجوع	به	مرحله	5

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

 کد	خطا
وجود	دارد

 کد	خطا
وجود	ندارد

کدهای	خطا جدول	

کد خطا تعریف  کد خطا

کوتاه شدن مدار راهنمای سمت چپ به بدنه اتصال  B1001-11

قطعی مدار راهنمای سمت چپ B1001-13

کوتاه شدن مدار راهنمای سمت راست به بدنه اتصال  B1002-11

قطعی مدار راهنمای سمت راست B1002-13

کوچک سمت چپ به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1003-11

کوچک سمت چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13

کوچک سمت راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13

قطعی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13

اتصالی مدار چراغ راهنما عقب B1008-71

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

کند. خودرو	به	تعمیرگاه	رجوع	می	 1

کدهای	خطا عیب	یابی	بر	اساس	جدول	 4

بررسی	مدارهای	برقی 5

انجام	تعمیرات	یا	تعویض 6

کد	های	خطا	)دائم	و	موقت( کردن	 پاک	 7

ولتاژ	باتری	چک	شود. 2

کدهای	خطا	)کد	خطا	دائم	و	موقت( بررسی	 3

کنید. کد	خطا	دائم	به	مرحله	4	رجوع	 برای	عیب	یابی	

کنید. کد	خطای	موقت	به	مرحله	5	رجوع	 برای	عیب	یابی	

مراحل	عیب	یابی
عیب یابی را طبق مراحل زیر انجام دهید:

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

گام	بعد

ولتاژ استاندارد:11 تا 14 ولت 
کنید و سپس ادامه مراحل عیب یابی را انجام دهید. کمتر از 11ولت است، ابتدا باتری را شارژ یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–13

25

Diagnosis Procedure

Use following procedures to troubleshoot the brake control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step.

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check and clear DTCs

5
Confirm and duplicate malfunction: accelerate vehicle to 15 km/h or above, simulate 

malfunction conditions and read DTCs again

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 7

For history DTC, go to step 8

DTC 

occurs

No 

DTC

6Problem repair (no DTC), then go to step 9

7Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) Chart, then go to step 9

NEXT

NEXT

 کد	خطا
دائمی	است

 کد	خطا
ماندگار	نیست
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط ایجاد خطا کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتورها کشی یا  سیم 
BCM سویچ باز

اتصالی مدار راهنمای چپ به بدنه B1001-18

قطعی مدار راهنمای چپ B1001-19

هنگام باز کردن یونیت دنده عقب از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری نمایید.	 

  توجه

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا

کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند. کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	راهنما	را	بررسی	 1

کنید. کانکتور	های	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

کنید و سوئیچ را ببندید.	  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش 
کنید.	  کابل منفی باتری را جدا 
که المپ سوخته است یا خیر.	  کنید  کرده و بررسی  المپ چراغ راهنمای سمت چپ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است المپ	راهنمای	چپ	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.	  اتصال بدنه های B-024 ، B-037 و Q-011 مربوط به چراغ راهنمای سمت چپ را بررسی 
کنید.	  کانکتور های B-019 و Q-013 از جعبه فیوز را جدا  کانکتورB-054 از BCM و 
کنید.	  کانکتور B-041 چراغ عقب چپ را جدا  کانکتور F-001 آینه بغل چپ و  کانکتور Q-010 چراغ جلو چپ، 
کنید.	  کف اتاق را جدا  کانکتور های F-008 و B-050  بین دسته سیم درب جلو چپ و دسته سیم 
کنید.	  دسته سیم را از لحاظ له شدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید.	  کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته بستن بررسی  ترمینال های 
کانکتورها مطمئن شوید.	  از سالم بودن پین های 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–31

36

DTC B1001-11
Left Side Turn Lamp Control Circuit Circuit Short to 

Ground

DTC B1001-13 Left Side Turn Lamp Control Circuit Circuit Open
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کوتاه	شدن	مدار	راهنمای	سمت	چپ	بدنه اتصال	 B1001-11 کد	خطا

قطعی	مدار	راهنمای	سمت	چپ B1001-13 کد	خطا

کلید های  مجموعه  
چراغ

راهنمای چپراهنمای راست

جعبه فیوز داشبورد

آیینه سمت چپ

 

چراغ عقب چپ
المپ 
راهنما

المپ 
راهنما

چراغ 
راهنمای 
روی آیینه

چراغ جلو چپ

جعبه فیوز محفظه موتور

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط ایجاد خطا کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتورها کشی یا  سیم 
BCM سویچ باز

اتصالی مدار راهنمای چپ به بدنه B1001-18

قطعی مدار راهنمای چپ B1001-19

هنگام باز کردن یونیت دنده عقب از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری نمایید.	 

  توجه

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا

کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند. کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	راهنما	را	بررسی	 1

کنید. کانکتور	های	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

کنید و سوئیچ را ببندید.	  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش 
کنید.	  کابل منفی باتری را جدا 
که المپ سوخته است یا خیر.	  کنید  کرده و بررسی  المپ چراغ راهنمای سمت چپ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است المپ	راهنمای	چپ	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.	  اتصال بدنه های B-024 ، B-037 و Q-011 مربوط به چراغ راهنمای سمت چپ را بررسی 
کنید.	  کانکتور های B-019 و Q-013 از جعبه فیوز را جدا  کانکتورB-054 از BCM و 
کنید.	  کانکتور B-041 چراغ عقب چپ را جدا  کانکتور F-001 آینه بغل چپ و  کانکتور Q-010 چراغ جلو چپ، 
کنید.	  کف اتاق را جدا  کانکتور های F-008 و B-050  بین دسته سیم درب جلو چپ و دسته سیم 
کنید.	  دسته سیم را از لحاظ له شدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید.	  کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته بستن بررسی  ترمینال های 
کانکتورها مطمئن شوید.	  از سالم بودن پین های 
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–31

36

DTC B1001-11
Left Side Turn Lamp Control Circuit Circuit Short to 

Ground

DTC B1001-13 Left Side Turn Lamp Control Circuit Circuit Open
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PANEL FUSE 
AND RELAY BOX
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W
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B
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1716151413121110
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FUSE AND RELAY BOX (H/G)

W
B-019
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G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-013

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
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کوتاه	شدن	مدار	راهنمای	سمت	چپ	بدنه اتصال	 B1001-11 کد	خطا

قطعی	مدار	راهنمای	سمت	چپ B1001-13 کد	خطا

کلید های  مجموعه  
چراغ

راهنمای چپراهنمای راست

جعبه فیوز داشبورد

آیینه سمت چپ

 

چراغ عقب چپ
المپ 
راهنما

المپ 
راهنما

چراغ 
راهنمای 
روی آیینه

چراغ جلو چپ

جعبه فیوز محفظه موتور

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–34

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light connector B-041.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
left power outside rear view mirror connector F-001.
Check for Open

Check for Short

RM1A351020

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
B-041 (3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
B-041 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
B-041 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351030

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

F-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
F-001 (4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
F-001 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
F-001 (4) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

ارتباط  کانکتور B-054  از BCM با کانکتور B-041 از چراغ عقب را بررسی کنید.	 

ارتباط کانکتور های )B-054( BCM و آینه سمت چپ )F-001( را بررسی کنید.	 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل دائم B-041 با پایه 3 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 با پایه 3 از B-041 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 با پایه 3 از B-041 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم F-001 با پایه 4 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 4 از F-001 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا  پایه 4 از F-001 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	مربوطه	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1440

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–33

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of left turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left turn signal light

OK

RM1A351000

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

4 Check left turn signal light control circuit

OK

RM1A351010

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
Q-010 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–33

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of left turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left turn signal light

OK

RM1A351000

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

4 Check left turn signal light control circuit

OK

RM1A351010

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
Q-010 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. ولتاژ	تغذیه	چراغ	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 3

کنید. مدار	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کشی	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 کانکتور	یا	سیم	

رجوع	به	مرحله	6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.	  کابل منفب باتری را وصل 
کلید چراغ ها را در حالت راهنمای چپ قرار دهید.	  کنید،  سوئیچ را باز 
کنید.	  کانکتور B-054 را بررسی  ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

تغییر ولتاژ بین 0 و 12 ولت سوئیچ باز کانکتور B-054 با بدنه پایه 16 از 

کنید.	  کابل منفی باتری را جدا 
ــی 	  ــو را بررس ــراغ جل ــور Q-010 از چ کانکت ــا  ــور B-054  از BCM ب کانکت ــاط  ارتب

کنیــد.

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم Q-010 با پایه 1 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 1 از Q-010 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 1 از Q-010 با مثبت باتری

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–34

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light connector B-041.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
left power outside rear view mirror connector F-001.
Check for Open

Check for Short

RM1A351020

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
B-041 (3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
B-041 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
B-041 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351030

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

F-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
F-001 (4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
F-001 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
F-001 (4) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

ارتباط  کانکتور B-054  از BCM با کانکتور B-041 از چراغ عقب را بررسی کنید.	 

ارتباط کانکتور های )B-054( BCM و آینه سمت چپ )F-001( را بررسی کنید.	 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل دائم B-041 با پایه 3 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 با پایه 3 از B-041 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 با پایه 3 از B-041 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم F-001 با پایه 4 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 4 از F-001 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا  پایه 4 از F-001 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	مربوطه	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1440

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–33

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of left turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left turn signal light

OK

RM1A351000

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

4 Check left turn signal light control circuit

OK

RM1A351010

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
Q-010 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–33

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of left turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left turn signal light

OK

RM1A351000

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

4 Check left turn signal light control circuit

OK

RM1A351010

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) - 
Q-010 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (16) or 
Q-010 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. ولتاژ	تغذیه	چراغ	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 3

کنید. مدار	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کشی	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 کانکتور	یا	سیم	

رجوع	به	مرحله	6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.	  کابل منفب باتری را وصل 
کلید چراغ ها را در حالت راهنمای چپ قرار دهید.	  کنید،  سوئیچ را باز 
کنید.	  کانکتور B-054 را بررسی  ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

تغییر ولتاژ بین 0 و 12 ولت سوئیچ باز کانکتور B-054 با بدنه پایه 16 از 

کنید.	  کابل منفی باتری را جدا 
ــی 	  ــو را بررس ــراغ جل ــور Q-010 از چ کانکت ــا  ــور B-054  از BCM ب کانکت ــاط  ارتب

کنیــد.

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم Q-010 با پایه 1 از B-054 پایه 16 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 1 از Q-010 با بدنه

قطع دائم پایه 16 از B-054 یا پایه 1 از Q-010 با مثبت باتری

ایراد	دارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1443

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–36

36

c. Check wire harness between left power outside rear view 
mirror connector F-001 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351060

-+

F-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-001 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید.	  کانکتور آینه سمت چپ F-001 با بدنه را بررسی  ارتباط سیم منفی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 5 از F-001 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

کنید. BCM	را	تعویض	 6

ایراد	سیستم	برطرف	شده	است.

کنید.	  BCM را تعویض 
کنید.	  کانکتور های مرتبط را وصل 
کنید.	  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کد های خطا را بررسی نمایید.	  کنید و  دستگاه اسکنر را به دستگاه عیب یاب وصل 

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1442

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–35

36

a. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear left combination light 
connector B-041 and body ground.
Check for Open

5 Check left turn signal light ground wire

RM1A351040

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (2) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351050

-+

B-041

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-041 (4) - Body 
ground Always Continuity

کانکتــور Q-010 مربــوط بــه چــراغ جلــو چــپ بــا بدنــه را بررســی 	  ارتبــاط ســیم منفــی 
. کنید

کنید.	  کانکتور چراغ عقب B-041 با بدنه را بررسی  ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

کنید. سیم	منفی	چراغ	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 5

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 2 از Q-010 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 4 از B-041 با بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1443

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–36

36

c. Check wire harness between left power outside rear view 
mirror connector F-001 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351060

-+

F-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-001 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید.	  کانکتور آینه سمت چپ F-001 با بدنه را بررسی  ارتباط سیم منفی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 5 از F-001 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

کنید. BCM	را	تعویض	 6

ایراد	سیستم	برطرف	شده	است.

کنید.	  BCM را تعویض 
کنید.	  کانکتور های مرتبط را وصل 
کنید.	  کابل منفی باتری را وصل 
کنید.	  سوئیچ را باز 
کد های خطا را بررسی نمایید.	  کنید و  دستگاه اسکنر را به دستگاه عیب یاب وصل 

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1442

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–35

36

a. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear left combination light 
connector B-041 and body ground.
Check for Open

5 Check left turn signal light ground wire

RM1A351040

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (2) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351050

-+

B-041

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-041 (4) - Body 
ground Always Continuity

کانکتــور Q-010 مربــوط بــه چــراغ جلــو چــپ بــا بدنــه را بررســی 	  ارتبــاط ســیم منفــی 
. کنید

کنید.	  کانکتور چراغ عقب B-041 با بدنه را بررسی  ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

کنید. سیم	منفی	چراغ	راهنمای	سمت	چپ	را	بررسی	 5

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 2 از Q-010 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم پایه 4 از B-041 با بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–38

36

EM1A350060
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آیینه راست المپ چراغ عقب راست
راهنما

المپ 
راهنما

چراغ 
راهنمای 
روی آیینه

چراغ جلو راست

جعبه فیوز محفظه موتور

کلید فاشرکلید فاشر
سیگنال 
برگشت

سیگنال 
برگشت

برای مدل با تهویه اتوماتیک برای مدل با تهویه دستی

سیگنال 
درخواست

سیگنال 
درخواست

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1444

35	-	سیستم	روشنایی	

کوتاه شدن مدار اهنمای سمت راست به بدنه اتصال  B1002-11 کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–38
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–40

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of right turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body      

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

right headlight connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right turn signal light

OK
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4 Check right turn signal light control circuit
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Condition

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–40

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of right turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body      

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

right headlight connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right turn signal light

OK
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Battery positive
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

رجوع	به	مرحله	6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید. ولتاژ	تغذیه	چراغ	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 3

کنید. مدار	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 4

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کلید چراغ ها را در وضعیت راهنمای راست قرار دهید. کنید و  b. سوئیچ را باز 

کنید. کانکتور B-054 را طبق جدول زیر بررسی  c. ولتاژ 

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کانکتور Q-002 مربوط به چراغ جلو راست  کانکتور B-054 از BCM با  b. ارتباط 

کنید. را بررسی 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

تغییر ولتاژ بین 0 تا 12  ولت سوئیچ باز B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم Q-002 با پایه 1 از B-054 پایه 6 از

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 6 از B-054 یا 1 از Q-002 با بدنه

قطع دائم پایه 6 از B-054 یا 1 از Q-002 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ ا باز 
کنید.	  ک  با استفاده از دستگاه عیب یاب،کدهای خطال سیستم روشنایی را مشاهده و پا
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. المپ	چراغ	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 1

کنید. کانکتورهای	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کرده و سوختن المپ را بررسی  c. المپ چراغ راهنمای سمت راست را باز 

کنید. a. اتصال بدنه های B-068 و Q-001 مربوط به چراغ راهنمای سمت راست را بررسی 
کنید. کانکتور های B-019 و Q-013 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا کانکتور B-054 از BCM و   .b

کنید. کانکتور B-073 از چراغ عقب راست را جدا  کانکتور H-007 از آینه سمت راست و  کانکتور Q-002 از چراغ جلو راست،   .c
کنید. کف اتاق را جدا  کانکتور های H-002 و B-058 بین دسته سیم درب جلو راست و دسته سیم   .d

کنید. e. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید. کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته بستن بررسی  f.ترمینال های 

کنید. کانکتور ها را بررسی  g.  وضعیت پین های 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور  •دسته سیم یا 
BCM	 سوئیچ باز

کوتاه شدن مدار اهنمای سمت راست به بدنه اتصال  B1002-11

قطعی مدار راهنمای سمت راست B1002-13
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–40

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of right turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body      

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

right headlight connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right turn signal light

OK

RM1A351070

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right turn signal light control circuit

RM1A351080

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Q-002
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8

7

6

5

4
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2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - Q-002 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–40

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON, and turn combination light 

switch to ON position of right turn signal light.
c. Check voltage between connector B-054 and body      

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

right headlight connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right turn signal light

OK

RM1A351070

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - Body 
ground Ignition switch ON Changes between 

0 and 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right turn signal light control circuit
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1 2 3 4 5
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - Q-002 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
Q-002 (1) - 

Battery positive
Always No continuity
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

رجوع	به	مرحله	6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید. ولتاژ	تغذیه	چراغ	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 3

کنید. مدار	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 4

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کلید چراغ ها را در وضعیت راهنمای راست قرار دهید. کنید و  b. سوئیچ را باز 

کنید. کانکتور B-054 را طبق جدول زیر بررسی  c. ولتاژ 

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کانکتور Q-002 مربوط به چراغ جلو راست  کانکتور B-054 از BCM با  b. ارتباط 

کنید. را بررسی 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

تغییر ولتاژ بین 0 تا 12  ولت سوئیچ باز B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل دائم Q-002 با پایه 1 از B-054 پایه 6 از

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع دائم پایه 6 از B-054 یا 1 از Q-002 با بدنه

قطع دائم پایه 6 از B-054 یا 1 از Q-002 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ ا باز 
کنید.	  ک  با استفاده از دستگاه عیب یاب،کدهای خطال سیستم روشنایی را مشاهده و پا
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. المپ	چراغ	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 1

کنید. کانکتورهای	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کرده و سوختن المپ را بررسی  c. المپ چراغ راهنمای سمت راست را باز 

کنید. a. اتصال بدنه های B-068 و Q-001 مربوط به چراغ راهنمای سمت راست را بررسی 
کنید. کانکتور های B-019 و Q-013 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا کانکتور B-054 از BCM و   .b

کنید. کانکتور B-073 از چراغ عقب راست را جدا  کانکتور H-007 از آینه سمت راست و  کانکتور Q-002 از چراغ جلو راست،   .c
کنید. کف اتاق را جدا  کانکتور های H-002 و B-058 بین دسته سیم درب جلو راست و دسته سیم   .d

کنید. e. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید. کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته بستن بررسی  f.ترمینال های 

کنید. کانکتور ها را بررسی  g.  وضعیت پین های 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور  •دسته سیم یا 
BCM	 سوئیچ باز

کوتاه شدن مدار اهنمای سمت راست به بدنه اتصال  B1002-11

قطعی مدار راهنمای سمت راست B1002-13

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1449

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–42

36

a. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear right combination light 
connector B-073 and body ground.
Check for Open

5 Check right turn signal light ground wire

RM1A351110

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (2) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351120

-+

1 2 3 4

B-073

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-073 (4) - Body 
ground Always Continuity

کنید. سیم	منفی	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 5

کنید. کانکتور چراغ سمت راست )Q-002( را بررسی  a. ارتباط اتصال بدنه 

کنید. کانکتور چراغ عقب راست B-073 را بررسی  b. ار تباط اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 2 از Q-002 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 4 از B-073 با بدنه
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–41

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light connector B-073.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
right power outside rear view mirror connector H-001.
Check for Open

Check for Short

RM1A351090

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-073

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - B-073 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
B-073 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
B-073 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351100

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

H-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - H-001 
(4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
H-001 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
H-001 (4) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

کنید. کانکتور B-054 از BCM و B-073 چراغ عقب راست را بررسی  c. ارتباط 

کانکتور آینه سمت راست H-001 را بررسی  کانکتور B-054 از BCM با  d. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه  B-073 با پایه 3 از B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر  

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 3 از B-073 با بدنه

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 3 از B-073 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه H-001 یا پایه 4 از B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 4 از H-001 با بدنه

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 4 از H-001  با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	 ایراد	دارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–42

36

a. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear right combination light 
connector B-073 and body ground.
Check for Open

5 Check right turn signal light ground wire

RM1A351110

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (2) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351120

-+

1 2 3 4

B-073

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-073 (4) - Body 
ground Always Continuity

کنید. سیم	منفی	راهنمای	سمت	راست	را	بررسی	 5

کنید. کانکتور چراغ سمت راست )Q-002( را بررسی  a. ارتباط اتصال بدنه 

کنید. کانکتور چراغ عقب راست B-073 را بررسی  b. ار تباط اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 2 از Q-002 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 4 از B-073 با بدنه
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–41

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light connector B-073.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
right power outside rear view mirror connector H-001.
Check for Open

Check for Short

RM1A351090

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-073

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - B-073 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
B-073 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
B-073 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351100

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

H-001

1 2

3 4 5 6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) - H-001 
(4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (6) or 
H-001 (4) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (6) or 
H-001 (4) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

کنید. کانکتور B-054 از BCM و B-073 چراغ عقب راست را بررسی  c. ارتباط 

کانکتور آینه سمت راست H-001 را بررسی  کانکتور B-054 از BCM با  d. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه  B-073 با پایه 3 از B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر  

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 3 از B-073 با بدنه

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 3 از B-073 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه H-001 یا پایه 4 از B-054 پایه 6 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 4 از H-001 با بدنه

قطع همیشه پایه 6 از B-054 یا پایه 4 از H-001  با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	 ایراد	دارد
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کوچک سمت چپ به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1003-11 کد خطا

کوچک سمت چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13 کد خطا
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–43

36

c. Check wire harness between right power outside rear 
view mirror connector H-001 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351130

-+

1 2

3 4 5 6

H-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-001 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. BCM	را	تعویض	 6

کنید. کانکتور آینه سمت راست )H-001( را بررسی  c. ارتباط اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 5 از H-001 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.  BCM .a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را چک  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  e. دستگاه اسکنر را به 

ایراد	سیستم	رفع	شده	است.

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

کوچک سمت چپ به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1003-11 کد خطا

کوچک سمت چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–43

36

c. Check wire harness between right power outside rear 
view mirror connector H-001 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351130

-+

1 2

3 4 5 6

H-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-001 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. BCM	را	تعویض	 6

کنید. کانکتور آینه سمت راست )H-001( را بررسی  c. ارتباط اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه پایه 5 از H-001 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید.  BCM .a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را چک  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  e. دستگاه اسکنر را به 

ایراد	سیستم	رفع	شده	است.

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM سوئیچ باز
کوچک چپ به بدنه اتصال مدار چراغ  B1003-11

کوچک چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

کنید. a. سوئیچ را باز 
کوچک سمت چپ روشن می شود. کنید آیا چراغ  کوچک قرار دهید و بررسی  کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

که المپ سوخته است یا خیر. کنید  کرده و بررسی  کوچک سمت چپ را باز  c. المپ چراغ 

مراحل	عیب	یابی	

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 چراغ	 1

کنید. کانکتورهای	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کوچک	سمت	چپ	را	تعویض	 المپ	چراغ	

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 کشی	یا	 سیم	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کنید. کوچک سمت چپ را چک  b. اتصال بدنه های B-037 و Q-011  چراغ 

کنید. c.کانکتور B-054 از BCM و Q-013 و B-019 از جعبه فیوز محفظه موتور جدا
کنید. کوچک عقب چپ B-043 را جدا  کانکتورچراغ جلو سمت چپQ-010، چراغ عقب چپ B-041 و چراغ   .d

کنید. کشی را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی  e.  سیم 
کنید. کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته شدن بررسی  f. ترمینال های 

که در شرایط خوبی باشند. کنید  g. پین ها را بررسی 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–45

36
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM سوئیچ باز
کوچک چپ به بدنه اتصال مدار چراغ  B1003-11

کوچک چپ قطعی مدار چراغ  B1003-13

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

کنید. a. سوئیچ را باز 
کوچک سمت چپ روشن می شود. کنید آیا چراغ  کوچک قرار دهید و بررسی  کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

که المپ سوخته است یا خیر. کنید  کرده و بررسی  کوچک سمت چپ را باز  c. المپ چراغ 

مراحل	عیب	یابی	

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 چراغ	 1

کنید. کانکتورهای	مرتبط	را	بررسی	 کشی	و	 سیم	 2

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کوچک	سمت	چپ	را	تعویض	 المپ	چراغ	

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 کشی	یا	 سیم	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کنید. کوچک سمت چپ را چک  b. اتصال بدنه های B-037 و Q-011  چراغ 

کنید. c.کانکتور B-054 از BCM و Q-013 و B-019 از جعبه فیوز محفظه موتور جدا
کنید. کوچک عقب چپ B-043 را جدا  کانکتورچراغ جلو سمت چپQ-010، چراغ عقب چپ B-041 و چراغ   .d

کنید. کشی را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی  e.  سیم 
کنید. کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، عقب نشینی و سولفاته شدن بررسی  f. ترمینال های 

که در شرایط خوبی باشند. کنید  g. پین ها را بررسی 

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–45

36
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EM1A350070
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–48

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (movable part) connector 
B-043.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

RM1A351151

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-043

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-043 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-043 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-043 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351170

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Q-010 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
Q-010 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
Q-010 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کانکتــور B-043 چــراغ عقــب چــپ را  کانکتورهــای B-054 از BCM بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه B-043 با پایه 1 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 1 از B-043 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 1 از B-043  با مثبت باتری

کانکتورها B-054              و Q-010 )چراغ جلو چپ( را طبق جدول  d. ارتباط 
کنید. زیر بررسی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-010 با پایه 3 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 3 از Q-010 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 3 از Q-010 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

)BCM(

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–47

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (fixed part) connector B-041.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left position light

OK

RM1A351140

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check left position light control circuit

RM1A351150

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-041 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-041 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-041 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–47

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (fixed part) connector B-041.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left position light

OK

RM1A351140

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check left position light control circuit

RM1A351150

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-041 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-041 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-041 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 ولتاژ	تغذیه	چراغ	 3

کنید. کوچک	سمت	چپ	را	بررسی	 مدار	چراغ	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	6ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کابل منفی باتری را متصل و سوئیچ را باز   .a
کوچک قرار دهید. کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

کنید. کانکتور B-054  را طبق جدول زیر بررسی  c. ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط با مولتی متر

12 ولت سوئیچ باز پایه 7 از B-054 با بدنه

کنید. کابل منی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کانکتور B-041 چراغ عقب چپ را طبق  کانکتورهای B-054 از BCM با  b. ارتباط 

کنید. جدول زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصال	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه B-041 با پایه 2 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 با پایه 2 از B-041 با بدنه

قطع  همیشه پایه 7 از B-054 با پایه 2 از B-041 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	ندارد
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–48

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (movable part) connector 
B-043.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
left headlight connector Q-010.
Check for Open

Check for Short

RM1A351151

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-043

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-043 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-043 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-043 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351170

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Q-010 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
Q-010 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
Q-010 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کانکتــور B-043 چــراغ عقــب چــپ را  کانکتورهــای B-054 از BCM بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه B-043 با پایه 1 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 1 از B-043 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 1 از B-043  با مثبت باتری

کانکتورها B-054              و Q-010 )چراغ جلو چپ( را طبق جدول  d. ارتباط 
کنید. زیر بررسی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-010 با پایه 3 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 3 از Q-010 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از B-054 یا پایه 3 از Q-010 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

)BCM(

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–47

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (fixed part) connector B-041.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left position light

OK

RM1A351140

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check left position light control circuit

RM1A351150

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-041 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-041 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-041 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–47

36

g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear left combination light (fixed part) connector B-041.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of left position light

OK

RM1A351140

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check left position light control circuit

RM1A351150

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-041

1 2 3 4
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) - B-041 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (7) or 
B-041 (2) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (7) or 
B-041 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 ولتاژ	تغذیه	چراغ	 3

کنید. کوچک	سمت	چپ	را	بررسی	 مدار	چراغ	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	6ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کابل منفی باتری را متصل و سوئیچ را باز   .a
کوچک قرار دهید. کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

کنید. کانکتور B-054  را طبق جدول زیر بررسی  c. ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط با مولتی متر

12 ولت سوئیچ باز پایه 7 از B-054 با بدنه

کنید. کابل منی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کانکتور B-041 چراغ عقب چپ را طبق  کانکتورهای B-054 از BCM با  b. ارتباط 

کنید. جدول زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصال	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل  همیشه B-041 با پایه 2 از B-054 پایه 7 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از B-054 با پایه 2 از B-041 با بدنه

قطع  همیشه پایه 7 از B-054 با پایه 2 از B-041 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	ندارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–50

36

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351200

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. کانکتور چراغ جلو چپ Q-010 را با اتصال بدنه  بررسی  c. ارتباط 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از Q-010 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	با	تعویض	 دسته	سیم	یا	

کنید. BCM	را	تعویض	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

کنید. BCM.a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را مجددا چک  کرده و  e. دستگاه اسکنر را  وصل 

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1456

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–49

36

a. Check wire harness between rear left combination light 
(fixed part) connector B-041 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear left combination light 
(movable part) connector B-043 and body ground.
Check for Open

5 Check left position light ground wire

RM1A351180

-+

1 2 3 4

B-041

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-041 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351181

B-043

1 2

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-043 (2) - Body 
ground Always Continuity

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	 5

کانکتور B-041 چراغ عقب چپ با اتصال بدنه  را طبق جدول زیر بررسی  a. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از B-041 با بدنه

کانکتور B-043 چراغ عقب چپ با اتصال بدنه  را طبق جدول زیر بررسی  b. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-043 با بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–50

36

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351200

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-010

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. کانکتور چراغ جلو چپ Q-010 را با اتصال بدنه  بررسی  c. ارتباط 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از Q-010 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	با	تعویض	 دسته	سیم	یا	

کنید. BCM	را	تعویض	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

کنید. BCM.a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را مجددا چک  کرده و  e. دستگاه اسکنر را  وصل 

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1456

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–49

36

a. Check wire harness between rear left combination light 
(fixed part) connector B-041 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear left combination light 
(movable part) connector B-043 and body ground.
Check for Open

5 Check left position light ground wire

RM1A351180

-+

1 2 3 4

B-041

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-041 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351181

B-043

1 2

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-043 (2) - Body 
ground Always Continuity

بررسی	قطعی

بررسی	قطعی

کنید. کوچک	چپ	را	بررسی	 سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	 5

کانکتور B-041 چراغ عقب چپ با اتصال بدنه  را طبق جدول زیر بررسی  a. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از B-041 با بدنه

کانکتور B-043 چراغ عقب چپ با اتصال بدنه  را طبق جدول زیر بررسی  b. ارتباط 
کنید.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-043 با بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–52

36

G31H14
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LIGHT
B-073 B-049

REAR RIGHT
POSITION
LIGHT

BCM(3)

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(G/H)

16

TO A/C SYSTEM/
INSTRUMENT CLUSTER/
AUDIO SYSTEM/
HEADLIGHT LEVELING 
SWITCH/STEELING 
WHEEL QUICK BUTTONS 
(ILLUMINATION POWER 
SUPPLY)

B-054

B-019
Q-013
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Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9
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POSITION 
LIGHT

...

POSITION 
LIGHT

... ...

EM1A350080

جعبه فیوز محفظه موتور

کوچک عقب چراغ  

A/C به سیستم
کیلومتر شمار پنل 
سیستم صوتی
کلید تنظیم نور چراغ ها
کلید های روی غربیلک فرمان
کلیدها  )LED(نور زمینه

چراغ  جلو راستچراغ  عقب راست

ک
وچ

غ ک
چرا

ک
وچ

غ ک
چرا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1458

35	-	سیستم	روشنایی	

کوچک سمت راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11 کد خطا

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13 کد خطا
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–52

36

G31H14

RIGHT
COMBINATION
LIGHT

3

2

L
B

r

Q-002

Q-001

3-8

LR
LR

LR

1
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2

4

B-037B-068

L
B

r B
r

LR

REAR RIGHT
COMBINATION
LIGHT
B-073 B-049

REAR RIGHT
POSITION
LIGHT

BCM(3)

ENGINE
COMPARTMENT 
FUSE AND 
RELAY BOX
(G/H)

16

TO A/C SYSTEM/
INSTRUMENT CLUSTER/
AUDIO SYSTEM/
HEADLIGHT LEVELING 
SWITCH/STEELING 
WHEEL QUICK BUTTONS 
(ILLUMINATION POWER 
SUPPLY)

B-054

B-019
Q-013

W
Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

W
B-019
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G19

G38

G18
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G17
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G29
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B
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Q-002
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9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

W
B-054

B-025
I-005

B
B-025

26252423222120191817161514

13121110987654321

POSITION 
LIGHT

...

POSITION 
LIGHT

... ...

EM1A350080

جعبه فیوز محفظه موتور

کوچک عقب چراغ  

A/C به سیستم
کیلومتر شمار پنل 
سیستم صوتی
کلید تنظیم نور چراغ ها
کلید های روی غربیلک فرمان
کلیدها  )LED(نور زمینه

چراغ  جلو راستچراغ  عقب راست

ک
وچ

غ ک
چرا

ک
وچ

غ ک
چرا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1458

35	-	سیستم	روشنایی	

کوچک سمت راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11 کد خطا

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13 کد خطا
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–54

36

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (fixed part) connector B-073.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right position light

OK

RM1A351210

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right position light control circuit

RM1A351220

B-073

1 2 3 4

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-073 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-073 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–54

36

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (fixed part) connector B-073.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right position light

OK

RM1A351210

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right position light control circuit

RM1A351220

B-073

1 2 3 4

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-073 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-073 (2) - Body 

ground
Always No continuity

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 ولتاژ	تغذیه	چراغ	 3

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 مدار	چراغ	 4

کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .a
کوچک قرار دهید. کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

کانکتور B-054  را طبق جدول زیر اندازه بگیرید. c. ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط با مولتی متر

12 ولت سوئیچ باز پایه 8از B-054  با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	6ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا  a. سوئیچ را بسته و 
کانکتــور B-073 چــراغ عقــب راســت را  ــا  کانکتورهــای B-054 از BCM ب b. ارتبــاط 

کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصال	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع  همیشه پایه 8 از B-054 با پایه 2 از B-073 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-059 یا پایه 12 از B-073 با مثبت 
باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-073 با پایه 2 از B-054 پایه 8 از

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1460

35	-	سیستم	روشنایی	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM سوئیچ باز
کوچک راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13

کد خطا مراحل بررسی 
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 المپ	چراغ	 1

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	را	بررسی	 2

کنید. a. سوئیچ را باز 
کوچک سمت راست روشن می شود. کنید آیا چراغ  کوچک قرار دهید و بررسی  کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

که المپ سوخته است یا خیر. کنید  کوچک سمت راست را بررسی  c. المپ چراغ 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کوچک	راست	را	تعویض	 المپ	چراغ	

کنید. کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کنید. کوچک راست را بررسی  b. اتصال بدنه های B-037 و B-068 و Q-001 مربوط به  چراغ 

کنید. کانکتور B-054 از BCM و B-054 B-019 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  .c
کنید. کوچک عقب  B-049 را جدا  کانکتورچراغ جلو سمت راست Q-002، چراغ عقب راست B-073 و چراغ   .d

کنید. e. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید. f. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته بستن چک 

کنید. کانکتورها را از لحاظ سالم بودن بررسی  g. پین های 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–54

36

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (fixed part) connector B-073.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right position light

OK

RM1A351210

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right position light control circuit

RM1A351220

B-073

1 2 3 4

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-073 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-073 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–54

36

f. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
g. Check if related connector pins are in good condition.

a. Connect negative battery cable and turn ignition switch to 
ON.

b. Rotate knob of combination light switch to ON position of 
position light.

c. Check voltage between connector B-054 and body      
ground.

a. Turn ignition switch to LOCK and disconnect negative 
battery cable.

b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (fixed part) connector B-073.
Check for Open

Check for Short

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

3 Check supply voltage of right position light

OK

RM1A351210

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Body 
ground Ignition switch ON 12 V

Go to step 6NG

OK

4 Check right position light control circuit

RM1A351220

B-073

1 2 3 4

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-073 
(2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-073 (2) - Body 

ground
Always No continuity

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 ولتاژ	تغذیه	چراغ	 3

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 مدار	چراغ	 4

کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .a
کوچک قرار دهید. کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

کانکتور B-054  را طبق جدول زیر اندازه بگیرید. c. ولتاژ 

مقدار ولتاژ شرایط ارتباط با مولتی متر

12 ولت سوئیچ باز پایه 8از B-054  با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	6ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا  a. سوئیچ را بسته و 
کانکتــور B-073 چــراغ عقــب راســت را  ــا  کانکتورهــای B-054 از BCM ب b. ارتبــاط 

کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصال	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع  همیشه پایه 8 از B-054 با پایه 2 از B-073 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-059 یا پایه 12 از B-073 با مثبت 
باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-073 با پایه 2 از B-054 پایه 8 از

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1460

35	-	سیستم	روشنایی	

علت کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM سوئیچ باز
کوچک راست به بدنه کوتاه شدن مدار چراغ  اتصال  B1004-11

کوچک سمت راست قطعی مدار چراغ  B1004-13

کد خطا مراحل بررسی 
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 المپ	چراغ	 1

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	را	بررسی	 2

کنید. a. سوئیچ را باز 
کوچک سمت راست روشن می شود. کنید آیا چراغ  کوچک قرار دهید و بررسی  کلید چراغ ها را در وضعیت چراغ   .b

که المپ سوخته است یا خیر. کنید  کوچک سمت راست را بررسی  c. المپ چراغ 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کوچک	راست	را	تعویض	 المپ	چراغ	

کنید. کانکتور	مرتبط	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا  a. سوئیچ را ببندید و 
کنید. کوچک راست را بررسی  b. اتصال بدنه های B-037 و B-068 و Q-001 مربوط به  چراغ 

کنید. کانکتور B-054 از BCM و B-054 B-019 از جعبه فیوز محفظه موتور را جدا  .c
کنید. کوچک عقب  B-049 را جدا  کانکتورچراغ جلو سمت راست Q-002، چراغ عقب راست B-073 و چراغ   .d

کنید. e. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، خوردگی و قطعی بررسی 
کنید. f. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته بستن چک 

کنید. کانکتورها را از لحاظ سالم بودن بررسی  g. پین های 

ایراد	دارد

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–56

36

a. Check wire harness between rear right combination light 
(fixed part) connector B-073 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear right combination light 
(movable part) connector B-049 and body ground.
Check for Open

5 Check right position light ground wire

RM1A351250

-+

1 2 3 4

B-073

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-073 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351251

B-049

1 2

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-049 (2) - Body 
ground Always Continuity

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	 5

کنید. کوچک سمت راست را بررسی  سیم منفی و اتصال بدنه چراغ 

کنی د. کانکتور چراغ عقب راست B-049 را طبق جدول زیر بررسی  b. اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از B-073 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-049 با بدنه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–55

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (movable part) connector 
B-049.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
front right combination light connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

B-054 (8) or 
B-073 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-049

1 2

RM1A351221

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-049 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-049 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (8) or 
B-049 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351240

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Q-002 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
Q-002 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (8) or 
Q-002 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

کانکتــور B-049 چــراغ عقــب راســت را  کانکتورهــای B-054 از BCM بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

را طبــق  راســت(  Q-002 )چــراغ جلــو  و   )B-054(BCM کانکتورهــای ارتبــاط   .d
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-049 با پایه 1 از B-054 پایه 8 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 1 از B-049 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 1 از B-049 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-002 با پایه 3 از B-054 پایه 8 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 3 از Q-002 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 3 از Q-002 با مثبت باتری

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–56

36

a. Check wire harness between rear right combination light 
(fixed part) connector B-073 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between rear right combination light 
(movable part) connector B-049 and body ground.
Check for Open

5 Check right position light ground wire

RM1A351250

-+

1 2 3 4

B-073

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-073 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351251

B-049

1 2

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-049 (2) - Body 
ground Always Continuity

کنید. کوچک	سمت	راست	را	بررسی	 سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	 5

کنید. کوچک سمت راست را بررسی  سیم منفی و اتصال بدنه چراغ 

کنی د. کانکتور چراغ عقب راست B-049 را طبق جدول زیر بررسی  b. اتصال بدنه 

بررسی	قطعی	

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از B-073 با بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-049 با بدنه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–55

36

c. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear right combination light (movable part) connector 
B-049.
Check for Open

Check for Short

d. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
front right combination light connector Q-002.
Check for Open

Check for Short

B-054 (8) or 
B-073 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-049

1 2

RM1A351221

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - B-049 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
B-049 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (8) or 
B-049 (1) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351240

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) - Q-002 
(3) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (8) or 
Q-002 (3) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (8) or 
Q-002 (3) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

کانکتــور B-049 چــراغ عقــب راســت را  کانکتورهــای B-054 از BCM بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. طبــق جــدول زیــر بررســی 

را طبــق  راســت(  Q-002 )چــراغ جلــو  و   )B-054(BCM کانکتورهــای ارتبــاط   .d
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-049 با پایه 1 از B-054 پایه 8 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 1 از B-049 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 1 از B-049 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-002 با پایه 3 از B-054 پایه 8 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 3 از Q-002 با بدنه

قطع همیشه پایه 8 از B-054 یا پایه 3 از Q-002 با مثبت باتری

ایراد	دارد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

قطع بودن مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13 کد خطا

اتصالی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-71 کد خطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–57

36

c. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351270

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. BCM	را	تعویض	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

بررسی	قطعی	

کانکتــور چــراغ جلــو راســت Q-002 را طبــق جــدول زیــر بررســی  c. ارتبــاط اتصــال بدنــه 
کنیــد.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 ازQ-002 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعویض	یا	تعمیر	 دسته	سیم	یا	

کنید. BCM.a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید c.کابل منفی باتری را وصل 
کنید. d.  سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را مجددا بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب  وصل  e. دستگاه اسکنر را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1465

35	-	سیستم	روشنایی	

قطع بودن مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13 کد خطا

اتصالی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-71 کد خطا
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–57

36

c. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and body ground.
Check for Open

a. Replace the BCM.
b. Connect the related wire harness connectors.
c. Connect the negative battery cable.
d. Turn ignition switch to ON.
e. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

RM1A351270

-+

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-002

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Replace BCM

System operates normally

OK

OK

کنید. BCM	را	تعویض	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

بررسی	قطعی	

کانکتــور چــراغ جلــو راســت Q-002 را طبــق جــدول زیــر بررســی  c. ارتبــاط اتصــال بدنــه 
کنیــد.

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 ازQ-002 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	معیوب	را	تعویض	یا	تعمیر	 دسته	سیم	یا	

کنید. BCM.a را تعویض 
کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .b

کنید c.کابل منفی باتری را وصل 
کنید. d.  سوئیچ را باز 

کنید. کد های خطا را مجددا بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب  وصل  e. دستگاه اسکنر را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

کد	خطا	ندارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

فیوز	 

رله مه شکن عقب	 

کانکتور	  کشی یا  سی 

 	BCM

سوئیچ باز
قطع بودن مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13

اتصالی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-71

هنگام بررسی و عیب یابی ایرادات برقی به نقشه های برقی مرتبط مراجعه کنید.	 

  توجه

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. المپ	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 1

کنید. فیوز	را	بررسی	 2

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

که سوخته است یا خیر. کنید  کرده و بررسی  c. المپ مه شکن عقب را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. فیوز	سوخته	یا	رله	معیوب	را	تعویض	

کنید. کرده و بررسی  ج  a. فیوز FB03)50 آمپر( را از جعبه فیوز خار
کنید. کرده و بررسی  ج  b. فیوز BM03 )7.5 آمپر( را از BCM خار

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–59

36
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35	-	سیستم	روشنایی	

کد خطا شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  کد خطا

فیوز	 

رله مه شکن عقب	 

کانکتور	  کشی یا  سی 

 	BCM

سوئیچ باز
قطع بودن مدار چراغ مه شکن عقب B1008-13

اتصالی مدار چراغ مه شکن عقب B1008-71

هنگام بررسی و عیب یابی ایرادات برقی به نقشه های برقی مرتبط مراجعه کنید.	 

  توجه

کد	خطا مراحل	بررسی	
که ولتاژ باتری بیش از 12 ولت باشد. کنید  قبل از انجام مراحل زیر بررسی 

سویچ را در موقعیت LOCK  قرار دهید.	 
کنید.	  کنید و از نرم افراز به روز شده استفاده  کانکتور عیب یاب وصل  دستگاه عیب یاب X-431 را به 
کنید.	  سویچ را باز 
کنید.	  ک  کدهای خطا ی سیستم روشنایی را مشاهده و پا با استفاده از دستگاه عیب یاب، 
کنید.	  سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید.	  کرده و سپس" Read Code " را انتخاب  سویچ را باز 
کنید.	  کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله ی عیب یابی مراجعه  گر  ا
کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	  کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی  گر  ا

مراحل	عیب	یابی	

کنید. المپ	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 1

کنید. فیوز	را	بررسی	 2

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

که سوخته است یا خیر. کنید  کرده و بررسی  c. المپ مه شکن عقب را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. فیوز	سوخته	یا	رله	معیوب	را	تعویض	

کنید. کرده و بررسی  ج  a. فیوز FB03)50 آمپر( را از جعبه فیوز خار
کنید. کرده و بررسی  ج  b. فیوز BM03 )7.5 آمپر( را از BCM خار

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–59

36
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. مدار	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 5

کنید. کد	های	خطا	را	مجددا	بررسی	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–62

36

a. Check wire harness between rear fog light connector 
J-003 and body ground.
Check for Open

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

5 Check rear fog light ground circuit

RM1A351410

-+

1 2

J-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

J-003 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace rear fog light ground 

wire harness

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

Repair or replace BCMNG

System operates normally

OK

کنید. a. مدار اتصال بدنه سوکت مه شکن عقب J-003 را بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از J-003 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کشی	و	سوکت	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 سیم	

کنید. BCM		را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کانکتورهای مرتبط را وصل   .a
کنید کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. کدهای خطا را بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  d. دستگاه اسکنر را به 

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–61

36

a. Check the BCM ground point B-022 (See page 54-24).
b. Disconnect BCM connectors B-054 and B-055.
c. Disconnect the rear fog light connector J-003. 
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
e. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector pins are in good condition.

a. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear fog light connector J-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check ground point, connector and wire harness

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

4 Check rear fog light control circuit

RM1A351400

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

1 2

J-003

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (13) - J-003 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (13) or 
J-003 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (13) or 
J-003 (1) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید. کشی	را	بررسی	 اتصال	بدنه،کانکتور	و	سیم	 3

کنید. مدار	چراغ	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. a.اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-054 و B-055 از BCM را جدا   .b

کنید. c. سوکت J-003 چراغ مه شکن عقب را جدا 
کنید. d. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، قطعی و اتصالی بررسی 

کنید. e. ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن و سولفاته بستن بررسی 
کنید. کج شدن، بیرون زدن، سولفاته و ... بررسی  کانکتورها را از لحاظ  f. پین های 

a. ارتباط بین BCM )کانکتور B-054( تا چراغ مه شکن عقب )کانکتور J-003( را 
کنید. طبق جدول زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل همیشه J-003 با پایه 1 از B-054 پایه 13 از

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

قطع همیشه پایه 13 از B-054 یا پایه 1 از J-003 با بدنه

قطع همیشه پایه 13 از B-054 یا پایه 1 از J-003 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. مدار	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 5

کنید. کد	های	خطا	را	مجددا	بررسی	 6

سیستم	ایرادی	ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–62

36

a. Check wire harness between rear fog light connector 
J-003 and body ground.
Check for Open

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Connect X-431 3G diagnostic tester to Data Link Connector, check if any DTC is detected.

5 Check rear fog light ground circuit

RM1A351410

-+

1 2

J-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

J-003 (2) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace rear fog light ground 

wire harness

NG

6 Reconfirm DTCs

OK

Repair or replace BCMNG

System operates normally

OK

کنید. a. مدار اتصال بدنه سوکت مه شکن عقب J-003 را بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از J-003 با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کشی	و	سوکت	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 سیم	

کنید. BCM		را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید. کانکتورهای مرتبط را وصل   .a
کنید کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. کدهای خطا را بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  d. دستگاه اسکنر را به 

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1468

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–61

36

a. Check the BCM ground point B-022 (See page 54-24).
b. Disconnect BCM connectors B-054 and B-055.
c. Disconnect the rear fog light connector J-003. 
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
e. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector pins are in good condition.

a. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
rear fog light connector J-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check ground point, connector and wire harness

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

4 Check rear fog light control circuit

RM1A351400

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

1 2

J-003

-+Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (13) - J-003 
(1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (13) or 
J-003 (1) - Body 

ground
Always No continuity

B-054 (13) or 
J-003 (1) - Battery 

positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید. کشی	را	بررسی	 اتصال	بدنه،کانکتور	و	سیم	 3

کنید. مدار	چراغ	مه	شکن	عقب	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	

کنید. کانکتور	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	 دسته	سیم	یا	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. a.اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-054 و B-055 از BCM را جدا   .b

کنید. c. سوکت J-003 چراغ مه شکن عقب را جدا 
کنید. d. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی، قطعی و اتصالی بررسی 

کنید. e. ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن و سولفاته بستن بررسی 
کنید. کج شدن، بیرون زدن، سولفاته و ... بررسی  کانکتورها را از لحاظ  f. پین های 

a. ارتباط بین BCM )کانکتور B-054( تا چراغ مه شکن عقب )کانکتور J-003( را 
کنید. طبق جدول زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

وصل همیشه J-003 با پایه 1 از B-054 پایه 13 از

وضعیت شرایط ارتباط با مولتی متر

قطع همیشه پایه 13 از B-054 یا پایه 1 از J-003 با بدنه

قطع همیشه پایه 13 از B-054 یا پایه 1 از J-003 با مثبت باتری

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد ایراد

رله نور پایین	 

رله نور باال	 

فیوز	 

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM

اتصالی مدار نور پایین به برق باتری	 

اتصالی مدار نور باال به برق باتری	 

قطعی مدار نور باال	 

سوئیچ باز

المپ نور پایین روشن نمی شود

المپ نور باال روشن نمی شود

چراغ جلو یک سمت روشن نمی شود.

چراغ نور باال و پایین روشن نمی شود.

نحوه	تعیین	و	تشخیص	ایراد
قبل از انجام مراحل عیب یابی از ولتاژ نرمال باتری مطمئن شوید.

مراحل	عیب	یابی

کنید. 	را	چک	 المپ	نور	پایین	و	نور	باال 1

کنید فیوز	و	رله	را	بررسی	 2

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که سوخته است یا خیر. کنید و بررسی نمایید  c. المپ چراغ جلو چپ را باز 
که سوخته است یا خیر. کنید و بررسی نمایید  d. المپ چراغ جلو راست را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است المپ	را	تعویض	

کنید. ج  a. فیوز های EF15)15آمپر(، EF17)10آمپر(،EF14)15 آمپر(، EF16)10 آمپر( را از جعبه فیوز موتور خار
کنید. b. رله نور پایین و باال را از جعبه فیوز موتور جدا 

کنید. c. فیوز و رله معیوب را شناسایی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. فیوز	و	رله	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

سوخته	است
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–63

36

Headlight Diagnosis
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عیب	یابی	چراغ	های	جلو

باتری

رله نور پایین رله نور 
باال

چراغ جلو چپچراغ

چراغ جلو چپ

جعبه فیوز محفظه موتور

نور باال

نور باال

نور پایین

نور پایین
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد ایراد

رله نور پایین	 

رله نور باال	 

فیوز	 

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM

اتصالی مدار نور پایین به برق باتری	 

اتصالی مدار نور باال به برق باتری	 

قطعی مدار نور باال	 

سوئیچ باز

المپ نور پایین روشن نمی شود

المپ نور باال روشن نمی شود

چراغ جلو یک سمت روشن نمی شود.

چراغ نور باال و پایین روشن نمی شود.

نحوه	تعیین	و	تشخیص	ایراد
قبل از انجام مراحل عیب یابی از ولتاژ نرمال باتری مطمئن شوید.

مراحل	عیب	یابی

کنید. 	را	چک	 المپ	نور	پایین	و	نور	باال 1

کنید فیوز	و	رله	را	بررسی	 2

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که سوخته است یا خیر. کنید و بررسی نمایید  c. المپ چراغ جلو چپ را باز 
که سوخته است یا خیر. کنید و بررسی نمایید  d. المپ چراغ جلو راست را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.سوخته	است المپ	را	تعویض	

کنید. ج  a. فیوز های EF15)15آمپر(، EF17)10آمپر(،EF14)15 آمپر(، EF16)10 آمپر( را از جعبه فیوز موتور خار
کنید. b. رله نور پایین و باال را از جعبه فیوز موتور جدا 

کنید. c. فیوز و رله معیوب را شناسایی 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. فیوز	و	رله	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

سوخته	است

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–63

36

Headlight Diagnosis
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–66

36

b. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

RM1A351290

-+

Q-002

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) - Q-012 
(C2) Always Continuity

Q-002 (9) - Q-012 
(C4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351300
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Q-012
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Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) - Q-012 
(C3) Always Continuity

Q-010 (9) - Q-012 
(C5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - Body 

ground
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - Body 

ground
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–66

36

b. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

RM1A351290
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Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) - Q-012 
(C2) Always Continuity

Q-002 (9) - Q-012 
(C4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351300

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) - Q-012 
(C3) Always Continuity

Q-010 (9) - Q-012 
(C5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - Body 

ground
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - Body 

ground
Always No continuity

کانکتــور Q-012 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-002 چــراغ جلــو راســت را بــا  b. ارتبــاط 
کنیــد. محفظــه موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی

کانکتــور Q-012 جعبــه فیــوز محفظــه  کانکتــور Q-010 چــراغ جلــو چــپ را بــا  a. ارتبــاط 
کنیــد. موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-012 از G2 با پایه Q-002 پایه 7 از
وصل همیشه Q-012 از G4 با پایه Q-002 پایه 9 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از Q-002 یا پایه G2 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 9 از Q-002 یا پایه G4 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از Q-002 یا پایه G2 از Q-012 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 9 از Q-002 یا پایه G4 از Q-012 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-012 از C3 یا پایه Q-010 پایه 7 از

وصل همیشه Q-012 از C5 یا پایه Q-010 پایه 9 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از Q-010 یا پایه C3 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 9 از Q-010 یا پایه C5 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از Q-010 یا پایه C3 از Q-012 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 9 از Q-010 یا پایه C5 از Q-012 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–65

36

a. Check the BCM ground point B-022 (See page 54-24).
b. Disconnect BCM connector B-051, engine compartment fuse and relay box connectors B-019 and Q-012.
c. Disconnect right headlight connector Q-002 and left headlight connector Q-010. 
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken. 
e. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector pins are in good condition.

a. Check wire harness between BCM connector B-051 and 
engine compartment fuse and relay box connector 
B-019.
Check for Open

Check for Short

3 Check ground point, connector and wire harness

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check low beam light and high beam light control circuits

OK

RM1A351280

-+

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (31) - 
B-019 (G10) Always Continuity

B-051 (30) - 
B-019 (G9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (31) or 
B-019 (G10) - 
Body ground

Always No continuity

B-051 (30) or 
B-019 (G9) - Body 

ground
Always No continuity

B-051 (31) or 
B-019 (G10) - 

Battery positive
Always No continuity

B-051 (30) or 
B-019 (G9) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. کانکتورها	و	دسته	سیم	را	بررسی	 اتصال	بدنه	ها،	 3

کنید. 	و	نور	پایین	را	بررسی	 کنترل	چراغ	نور	باال مدار	 4

کنید. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی   .a
کنید. کانکتور های B-051 از BCM، و B-019 Q-012 از جعبه فیوز موتور را جدا   .b

کنید. کانکتور های Q-010 و Q-002 از چراغ های جلو جدا   .c
کنید. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی   .d

کنید. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک   .e
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  پین های   .f

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کانکتــور هــای B-051 از BCM بــا B-019 از جعبــه فیــوز موتــور را طبــق  a. ارتبــاط 
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-019 از G10 با پایه B-051 پایه 31 از

وصل همیشه B-019 از G9 با پایه B-051 پایه 30 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 31 از B-051 یا پایه G10 از B-019 با بدنه

قطع همیشه پایه 30 از B-051 یا پایه G9 از B-019 با بدنه

قطع همیشه پایه 31 از B-051 یا پایه G10 از B-019 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 30 از B-051 یا پایه G9 از B-019 با مثبت باتری

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1473

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–66

36

b. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

RM1A351290

-+

Q-002

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) - Q-012 
(C2) Always Continuity

Q-002 (9) - Q-012 
(C4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351300

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) - Q-012 
(C3) Always Continuity

Q-010 (9) - Q-012 
(C5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - Body 

ground
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - Body 

ground
Always No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–66

36

b. Check wire harness between right headlight connector 
Q-002 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

c. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and engine compartment fuse and relay box 
connector Q-012.
Check for Open

Check for Short

RM1A351290

-+

Q-002

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) - Q-012 
(C2) Always Continuity

Q-002 (9) - Q-012 
(C4) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - Body 

ground
Always No continuity

Q-002 (7) or 
Q-012 (C2) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-002 (9) or 
Q-012 (C4) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351300

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Q-012

C1 C2 C3 C4 C5

C6 C8C7 C9 C10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) - Q-012 
(C3) Always Continuity

Q-010 (9) - Q-012 
(C5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - Body 

ground
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - Body 

ground
Always No continuity

کانکتــور Q-012 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-002 چــراغ جلــو راســت را بــا  b. ارتبــاط 
کنیــد. محفظــه موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی

کانکتــور Q-012 جعبــه فیــوز محفظــه  کانکتــور Q-010 چــراغ جلــو چــپ را بــا  a. ارتبــاط 
کنیــد. موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	اتصالی

بررسی	اتصالی

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-012 از G2 با پایه Q-002 پایه 7 از
وصل همیشه Q-012 از G4 با پایه Q-002 پایه 9 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از Q-002 یا پایه G2 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 9 از Q-002 یا پایه G4 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از Q-002 یا پایه G2 از Q-012 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 9 از Q-002 یا پایه G4 از Q-012 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-012 از C3 یا پایه Q-010 پایه 7 از

وصل همیشه Q-012 از C5 یا پایه Q-010 پایه 9 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 7 از Q-010 یا پایه C3 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 9 از Q-010 یا پایه C5 از Q-012 با بدنه

قطع همیشه پایه 7 از Q-010 یا پایه C3 از Q-012 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 9 از Q-010 یا پایه C5 از Q-012 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1472

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–65

36

a. Check the BCM ground point B-022 (See page 54-24).
b. Disconnect BCM connector B-051, engine compartment fuse and relay box connectors B-019 and Q-012.
c. Disconnect right headlight connector Q-002 and left headlight connector Q-010. 
d. Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken. 
e. Look for broken, bent, protruded or corroded terminals.
f. Check if related connector pins are in good condition.

a. Check wire harness between BCM connector B-051 and 
engine compartment fuse and relay box connector 
B-019.
Check for Open

Check for Short

3 Check ground point, connector and wire harness

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check low beam light and high beam light control circuits

OK

RM1A351280

-+

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (31) - 
B-019 (G10) Always Continuity

B-051 (30) - 
B-019 (G9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (31) or 
B-019 (G10) - 
Body ground

Always No continuity

B-051 (30) or 
B-019 (G9) - Body 

ground
Always No continuity

B-051 (31) or 
B-019 (G10) - 

Battery positive
Always No continuity

B-051 (30) or 
B-019 (G9) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. کانکتورها	و	دسته	سیم	را	بررسی	 اتصال	بدنه	ها،	 3

کنید. 	و	نور	پایین	را	بررسی	 کنترل	چراغ	نور	باال مدار	 4

کنید. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی   .a
کنید. کانکتور های B-051 از BCM، و B-019 Q-012 از جعبه فیوز موتور را جدا   .b

کنید. کانکتور های Q-010 و Q-002 از چراغ های جلو جدا   .c
کنید. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی   .d

کنید. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک   .e
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  پین های   .f

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کانکتــور هــای B-051 از BCM بــا B-019 از جعبــه فیــوز موتــور را طبــق  a. ارتبــاط 
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-019 از G10 با پایه B-051 پایه 31 از

وصل همیشه B-019 از G9 با پایه B-051 پایه 30 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 31 از B-051 یا پایه G10 از B-019 با بدنه

قطع همیشه پایه 30 از B-051 یا پایه G9 از B-019 با بدنه

قطع همیشه پایه 31 از B-051 یا پایه G10 از B-019 با مثبت باتری

قطع همیشه پایه 30 از B-051 یا پایه G9 از B-019 با مثبت باتری

ایراد	دارد
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www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید کد	خطا	را	بررسی	 6

سیستم	ایرادی	ندارد

کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .a
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. کدهای خطا را بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  d. اسکنر را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد BCM	را	تعویض	 ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–67

36
a. Check wire harness between right headlight connector 

Q-002 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

NG

5 Check low beam light and high beam light ground circuits

OK

RM1A351310

-+

Q-002

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (5) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351320

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace low beam light and high 

beam light ground wire harnesses

NG

بررسی	قطعی	

بررسی	قطعی	

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

	و	پایین	را	تعمیر	یا	ایراد	دارد سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	نور	باال
کنید. تعویض	

کنید. 	و	پایین	را	بررسی	 سیم	منفی	چراغ	نور	باال 5

ارتباط سیم منفی کانکتور Q-002 چراغ جلو راست را با اتصال بدنه بررسی کنید.  .a

ارتباط سیم منفی کانکتور Q-010 چراغ جلو چپ  را با اتصال بدنه بررسی کنید.  .b

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 5 از Q-002 با اتصال بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 5 از Q-010 با اتصال بدنه

ایراد	دارد
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

کنید کد	خطا	را	بررسی	 6

سیستم	ایرادی	ندارد

کنید. کانکتور های مرتبط را وصل   .a
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. کدهای خطا را بررسی  کرده و  کانکتور عیب یاب وصل  d. اسکنر را به 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد BCM	را	تعویض	 ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1474

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–67

36
a. Check wire harness between right headlight connector 

Q-002 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between left headlight connector 
Q-010 and body ground.
Check for Open

Q-010 (7) or 
Q-012 (C3) - 

Battery positive
Always No continuity

Q-010 (9) or 
Q-012 (C5) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

NG

5 Check low beam light and high beam light ground circuits

OK

RM1A351310

-+

Q-002

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-002 (5) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351320

-+

Q-010

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-010 (5) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace low beam light and high 

beam light ground wire harnesses

NG

بررسی	قطعی	

بررسی	قطعی	

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

	و	پایین	را	تعمیر	یا	ایراد	دارد سیم	منفی	و	اتصال	بدنه	چراغ	نور	باال
کنید. تعویض	

کنید. 	و	پایین	را	بررسی	 سیم	منفی	چراغ	نور	باال 5

ارتباط سیم منفی کانکتور Q-002 چراغ جلو راست را با اتصال بدنه بررسی کنید.  .a

ارتباط سیم منفی کانکتور Q-010 چراغ جلو چپ  را با اتصال بدنه بررسی کنید.  .b

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 5 از Q-002 با اتصال بدنه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 5 از Q-010 با اتصال بدنه

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM

چراغ روز	 
سوئیچ باز چراغ روز روشن نمی شود.

هنگام عیب یابی مدار های برقی به نقشه های برقی مرتبط مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	روز	را	بررسی	 1

کنید. کشی	را	بررسی	 کانکتور	و	سیم	 اتصال	بدنه،	 2

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که LED های چراغ سالم باشند. کنید  کرده و بررسی  c. چراغ روز را باز 

کنید. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی   .a
کنید. کانکتور های B-054 وجعبه فیوز موتور B-019 و Q-013  را جدا   .b

کنید. سوکت چراغ روز راست Q-005  و چراغ روز چپ Q-008  را جدا   .c
کنید. کشی را از لحاظ لهیدگی، قطعی و اتصالی بررسی  سیم   .d

کنید. ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن و سولفاته بستن بررسی   .e
کانکتورها سالم باشند. کنید پین های  بررسی   .f

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. چراغ	روز	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1476

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–69

36

LIGHTING SYSTEM

Daytime Running Light Diagnosis

EM1A350130

BATTERY

FB03
50A

R R
L

R
L

R
Y

7-1

3-2

2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

B
r

6-1

G16

H5

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (G/H)

R
L

R
L

R
L

1

B
r

1

22

B
r

LEFT 
DAYTIME 
RUNNING 
LIGHT

...

RIGHT 
DAYTIME 
RUNNING 
LIGHT

...

BCM(2/3/6/7)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

1

W
B-055

W
B-019

W
Q-013

B
Q-008

Q-008 Q-005

Q-001Q-011

B
Q-005

B-020

1

B
B-053

I-004

BCM POWER 
SUPPLY
B-020

L
I-001

W
B-054

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

I-001 B-054 B-053 B-055

B-022

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-013

1 2

1 2

CAN1-H CAN1-L

CAN1-H CAN1-L

1 17

2-15 2-14

O
BO

O
B

O

TO CAN1
SYSTEM

ECM(2)
B-011

134 I-020
B-065

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B
B-011

W
I-020

جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز محفظه موتور

چراغ روز چپچراغ روز راست

به شبکه
CAN1

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت

عیب	یابی	چراغ	روز
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد

کانکتور	  کشی یا  سیم 

 	BCM

چراغ روز	 
سوئیچ باز چراغ روز روشن نمی شود.

هنگام عیب یابی مدار های برقی به نقشه های برقی مرتبط مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	روز	را	بررسی	 1

کنید. کشی	را	بررسی	 کانکتور	و	سیم	 اتصال	بدنه،	 2

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .a
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که LED های چراغ سالم باشند. کنید  کرده و بررسی  c. چراغ روز را باز 

کنید. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی   .a
کنید. کانکتور های B-054 وجعبه فیوز موتور B-019 و Q-013  را جدا   .b

کنید. سوکت چراغ روز راست Q-005  و چراغ روز چپ Q-008  را جدا   .c
کنید. کشی را از لحاظ لهیدگی، قطعی و اتصالی بررسی  سیم   .d

کنید. ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن و سولفاته بستن بررسی   .e
کانکتورها سالم باشند. کنید پین های  بررسی   .f

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. چراغ	روز	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–69

36

LIGHTING SYSTEM

Daytime Running Light Diagnosis

EM1A350130

BATTERY

FB03
50A

R R
L

R
L

R
Y

7-1

3-2

2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

B
r

6-1

G16

H5

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (G/H)

R
L

R
L

R
L

1

B
r

1

22

B
r

LEFT 
DAYTIME 
RUNNING 
LIGHT

...

RIGHT 
DAYTIME 
RUNNING 
LIGHT

...

BCM(2/3/6/7)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

1

W
B-055

W
B-019

W
Q-013

B
Q-008

Q-008 Q-005

Q-001Q-011

B
Q-005

B-020

1

B
B-053

I-004

BCM POWER 
SUPPLY
B-020

L
I-001

W
B-054

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

I-001 B-054 B-053 B-055

B-022

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-019

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-013

1 2

1 2

CAN1-H CAN1-L

CAN1-H CAN1-L

1 17

2-15 2-14

O
BO

O
B

O

TO CAN1
SYSTEM

ECM(2)
B-011

134 I-020
B-065

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B
B-011

W
I-020

جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز محفظه موتور

چراغ روز چپچراغ روز راست

به شبکه
CAN1

ACC/باتریبرق سوئیچ بازبرق سوئیچ باز

BCM فیوز قدرت

عیب	یابی	چراغ	روز
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–72

36

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and right daytime running 
light connector Q-005.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between left daytime running light 
connector Q-008 and body ground.
Check for Open

RM1A351350

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-005

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-005 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check daytime running light ground circuit

OK

RM1A351360

-+

Q-008

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-008 (1) - Body 
ground Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–72

36

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and right daytime running 
light connector Q-005.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between left daytime running light 
connector Q-008 and body ground.
Check for Open

RM1A351350

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-005

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-005 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check daytime running light ground circuit

OK

RM1A351360

-+

Q-008

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-008 (1) - Body 
ground Always Continuity

کانکتــور Q-013 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-005 چــراغ روز ســمت راســت را بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. محفظــه موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  Q-005 با پایه 2 از Q-013 از H5 پایه

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه H5 از Q-013 یا پایه 2 از Q-005 با بدنه

قطع همیشه پایه H5 از Q-013 یا پایه 2 از Q-005 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. مدار	اتصال	بدنه	چراغ	روز	را	بررسی	 4

کنید. کانکتور چراغ روز سمت چپ Q-008  را با بدنه بررسی  a.  ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-008 پایه 1 از

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–71

36

a. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
engine compartment fuse and relay box connector B-019.
Check for Open

Check for Short

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and left daytime running 
light connector Q-008.
Check for Open

Check for Short

3 Check daytime running light control circuit

RM1A351330

-+

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (2) - 
B-019 (G16) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (2) or 
B-019 (G16) - 
Body ground

Always No continuity

B-054 (2) or 
B-019 (G16) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351340

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-008

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-008 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-008 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-008 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. مدار	چراغ	روز	را	بررسی	 3

کانکتــور هــای B-054 از BCMبــا B-019 از جعبــه فیــوز موتــور را طبــق  a. ارتبــاط 
ــد. کنی ــر بررســی  جــدول زی

کانکتــور Q-013 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-008 چــراغ روز ســمت چــپ را بــا  b. ارتبــاط 
کنیــد. موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-019 از G16 با پایه B-054 پایه 2 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-054 یا پایه G16 از B-019 با بدنه

وصل همیشه پایه 2 از B-054 یا پایه G16 از B-019 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  Q-008 با پایه 2 از Q-013 از H5پایه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه H5  از Q-013 یا پایه 2 از Q-008  با بدنه

قطع همیشه پایه H5  از Q-013 یا پایه 2 از Q-008 با مثبت باتری
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–72

36

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and right daytime running 
light connector Q-005.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between left daytime running light 
connector Q-008 and body ground.
Check for Open

RM1A351350

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-005

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-005 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check daytime running light ground circuit

OK

RM1A351360

-+

Q-008

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-008 (1) - Body 
ground Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–72

36

c. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and right daytime running 
light connector Q-005.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between left daytime running light 
connector Q-008 and body ground.
Check for Open

RM1A351350

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-005

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-005 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-005 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check daytime running light ground circuit

OK

RM1A351360

-+

Q-008

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-008 (1) - Body 
ground Always Continuity

کانکتــور Q-013 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-005 چــراغ روز ســمت راســت را بــا  c. ارتبــاط 
کنیــد. محفظــه موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  Q-005 با پایه 2 از Q-013 از H5 پایه

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه H5 از Q-013 یا پایه 2 از Q-005 با بدنه

قطع همیشه پایه H5 از Q-013 یا پایه 2 از Q-005 با مثبت باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. مدار	اتصال	بدنه	چراغ	روز	را	بررسی	 4

کنید. کانکتور چراغ روز سمت چپ Q-008  را با بدنه بررسی  a.  ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه Q-008 پایه 1 از

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1478

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–71

36

a. Check wire harness between BCM connector B-054 and 
engine compartment fuse and relay box connector B-019.
Check for Open

Check for Short

b. Check wire harness between engine compartment fuse 
and relay box connector Q-013 and left daytime running 
light connector Q-008.
Check for Open

Check for Short

3 Check daytime running light control circuit

RM1A351330

-+

B-019

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (2) - 
B-019 (G16) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (2) or 
B-019 (G16) - 
Body ground

Always No continuity

B-054 (2) or 
B-019 (G16) - 

Battery positive
Always No continuity

RM1A351340

-+

Q-013

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

Q-008

1 2
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) - 
Q-008 (2) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-013 (H5) or 
Q-008 (2) - Body 

ground
Always No continuity

Q-013 (H5) or 
Q-008 (2) - 

Battery positive
Always No continuity

کنید. مدار	چراغ	روز	را	بررسی	 3

کانکتــور هــای B-054 از BCMبــا B-019 از جعبــه فیــوز موتــور را طبــق  a. ارتبــاط 
ــد. کنی ــر بررســی  جــدول زی

کانکتــور Q-013 جعبــه فیــوز  کانکتــور Q-008 چــراغ روز ســمت چــپ را بــا  b. ارتبــاط 
کنیــد. موتــور را طبــق جــدول زیــر بررســی 

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	قطعی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

بررسی	اتصالی	مدار

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-019 از G16 با پایه B-054 پایه 2 از

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-054 یا پایه G16 از B-019 با بدنه

وصل همیشه پایه 2 از B-054 یا پایه G16 از B-019 با مثبت باتری

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  Q-008 با پایه 2 از Q-013 از H5پایه

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه H5  از Q-013 یا پایه 2 از Q-008  با بدنه

قطع همیشه پایه H5  از Q-013 یا پایه 2 از Q-008 با مثبت باتری
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–74

36

Front Dome Light Diagnosis
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عیب	یابی	چراغ	سقفی	جلو

جعبه فیوز داشبورد
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جعبه فیوز
 محفظه موتور

چراغ
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–73

36

b. Check wire harness between right daytime running light 
connector Q-005 and body ground.
Check for Open

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.

RM1A351370

-+

Q-005

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-005 (1) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace daytime running light 

ground wire harness

NG

5 Check if malfunction is repaired

OK

Repair or replace BCMNG

System operates normally

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

کنید. BCM	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

که	ایراد	رفع	شده	است کنید	 بررسی	  5

ایراد	سیستم	رفع	شده	است.

کنید. کانکتور Q-005 را با اتصال بدنه طبق جدول زیر بررسی  b. ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 1 از Q-005 با بدنه

کنید. کانکتورهای مرتبط را وصل   .a
کنید کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–74

36

Front Dome Light Diagnosis
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RF20
7.5A

R
INSTRUMENT
PANEL FUSE
AND RELAY
BOX 

B-026
I-006

B-038

B
B-038

W
B-026

B-026
I-006

I-011

W
I-011

B-029
C-001

C-003

W
C-003

W
B-029

B-029
C-001

2221201918171615141312

1110987654321
87654

321

1 2

3 4

1 2

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

G
B-051

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

W
B-054

1211109876

54321

W
B-052

BATTERY

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY
BOX (B)

B5

EF07
15A

EF07-1

15A

B-007

W
B-046

1 2 3

OFF CON ON
LE

FT
 R

E
A

D
IN

G

R
IG

H
T 

R
E

A
D

IN
G

B-024

B
r

G
r

G
r

B
r

G
r

R
W

R
W

LWG
W

G
r

G
r

R
W

R
W

R
W

R
W

G
B

r
ILLUMINATION

KEY
REMINDER
SWITCH

FRONT
DOME
LIGHT

FRONT
DOME
LIGHT

ATMOSPHERE
LIGHT

TRUNK
LIGHT

46 17

154

3-5

1 3

4

2

2 1

4-9

41

56

4-102-8

181716151413121110

987654321

I-004

TRUNK 
CONTACT
SWITCH
B-046

1

3

Y
R

B
r

1-5

B-037

Y
B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

EM1A350120

عیب	یابی	چراغ	سقفی	جلو

جعبه فیوز داشبورد

تغذیهLED کلیدها

جعبه فیوز
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–73

36

b. Check wire harness between right daytime running light 
connector Q-005 and body ground.
Check for Open

a. Connect the related wire harness connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.

RM1A351370

-+

Q-005

1 2

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-005 (1) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace daytime running light 

ground wire harness

NG

5 Check if malfunction is repaired

OK

Repair or replace BCMNG

System operates normally

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعمیر	یا	تعوض	

کنید. BCM	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

که	ایراد	رفع	شده	است کنید	 بررسی	  5

ایراد	سیستم	رفع	شده	است.

کنید. کانکتور Q-005 را با اتصال بدنه طبق جدول زیر بررسی  b. ارتباط سیم منفی 

بررسی	قطعی

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 1 از Q-005 با بدنه

کنید. کانکتورهای مرتبط را وصل   .a
کنید کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–76

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

front dome light connector C-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check supply voltage of dome light

RM1A351420

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - Body 
ground Ignition switch ON Continuity

Go to step 7NG

4 Check dome light control circuit

OK

RM1A351440

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

C-003

87654

321
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
C-003 (5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
C-003 (5) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–76

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

front dome light connector C-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check supply voltage of dome light

RM1A351420

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - Body 
ground Ignition switch ON Continuity

Go to step 7NG

4 Check dome light control circuit

OK

RM1A351440

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

C-003

87654

321
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
C-003 (5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
C-003 (5) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	 3

کنید. مدار	چراغ	سقف	را	بررسی	 4

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کنید. کانکتور B-054 را نسبت به بدنه طبق جدول زیر بررسی   .b

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	7ایراد	دارد

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل سوئیچ باز پایه 5 از B-054 با بدنه

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .a
کانکتور چراغ ســقف  C-003را طبق جدول  کانکتور B-054             با  b. ارتباط 

کنید. زیــر بررســی 

بررسی	قطعی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  C-003 با پایه 5 از B-054 پایه 5 از

بررسی	اتصالی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 5 از B-054 یا پایه 5 از C-003  با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندراد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

ایراد	دارد

ایراد	دارد

)BCM از(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1482

35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد ایراد

کشی	  کانکتور یا سیم 

 	BCM

چراغ سقف	 
سوئیچ باز چراغ سقفی روشن نمی شود

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	سقف	را	بررسی	 1

کنید. کشی	چراغ	سقف	جلو	را	بررسی	 کانکتور	وسیم	 اتصال	بدنه،	 2

a. سوئیچ را ببندید.
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که سالم باشد. کنید  کرده و بررسی  c. چراغ سقف را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید. a. اتصال بدنه B-050 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-022 از BCM را جدا   .b

کنید. کانکتور های C-003 از چراغ سقف جلو را جدا   .c
کنید. d. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی 

کنید. e. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک 
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  f. پین های 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–76

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

front dome light connector C-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check supply voltage of dome light

RM1A351420

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - Body 
ground Ignition switch ON Continuity

Go to step 7NG

4 Check dome light control circuit

OK

RM1A351440

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

C-003

87654

321
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
C-003 (5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
C-003 (5) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–76

36

a. Connect the negative battery cable.
b. Check voltage between connector B-054 and body 

ground.

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

front dome light connector C-003.
Check for Open

Check for Short

3 Check supply voltage of dome light

RM1A351420

-+
V

PE2PE1

PP3

PP7

9DW

PP6

PP4

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - Body 
ground Ignition switch ON Continuity

Go to step 7NG

4 Check dome light control circuit

OK

RM1A351440

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

C-003

87654

321
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
C-003 (5) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
C-003 (5) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	 3

کنید. مدار	چراغ	سقف	را	بررسی	 4

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .a
کنید. کانکتور B-054 را نسبت به بدنه طبق جدول زیر بررسی   .b

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

رجوع	به	مرحله	7ایراد	دارد

وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل سوئیچ باز پایه 5 از B-054 با بدنه

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .a
کانکتور چراغ ســقف  C-003را طبق جدول  کانکتور B-054             با  b. ارتباط 

کنید. زیــر بررســی 

بررسی	قطعی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  C-003 با پایه 5 از B-054 پایه 5 از

بررسی	اتصالی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 5 از B-054 یا پایه 5 از C-003  با بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندراد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید.ایراد	دارد کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

ایراد	دارد

ایراد	دارد

)BCM از(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1482

35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد ایراد

کشی	  کانکتور یا سیم 

 	BCM

چراغ سقف	 
سوئیچ باز چراغ سقفی روشن نمی شود

مراحل	عیب	یابی

کنید. المپ	چراغ	سقف	را	بررسی	 1

کنید. کشی	چراغ	سقف	جلو	را	بررسی	 کانکتور	وسیم	 اتصال	بدنه،	 2

a. سوئیچ را ببندید.
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

که سالم باشد. کنید  کرده و بررسی  c. چراغ سقف را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم	است

کنید. a. اتصال بدنه B-050 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-022 از BCM را جدا   .b

کنید. کانکتور های C-003 از چراغ سقف جلو را جدا   .c
کنید. d. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی 

کنید. e. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک 
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  f. پین های 

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. BCM	را	تعویض	 7

سیستم	ایرادی	ندارد.

کنید. BCM را تعویض   .a
کنید. کانکتور های باز شده را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1484

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–77

36

a. Check wire harness between front dome light connector 
C-003 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between front dome light connector 
C-003 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

a. Remove the front dome light assembly (See page 36-91).
b. Check the front dome light assembly (See page 36-91).

5 Check dome light ground wire

RM1A351460

-+

C-003

87654

321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351470

-+

C-003

87654

321

1211109876

54321

B-052

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (1) - 
B-052 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (1) or 
B-052 (10) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Check front dome light assembly

OK

Repair or replace front dome light 

assembly

NG

OK

کنید مدار	اتصال	بدنه	چراغ	سقف	را	بررسی	 5

کنید. چراغ	سقف	را	بررسی	 6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعوض	

کنید. مجموعه	چراغ	سقفی	جلو	را	تعویض	یا	تعمیر	

کنید. کانکتور چراغ سقف Q-003 را با اتصال بدنه طبق جدول زیر بررسی  a.  ارتباط 

بررسی	قطعی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از Q-003 با بدنه

کانکتور B-052 از BCM را طبق جدول  کانکتور C-003 چراغ سقف با  b. ارتباط 
کنید. زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-052با 10  از C-003 پایه 1 از

بررسی	اتصالی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 1 از C-003 یا پایه 10  ازB-052 با بدنه

کنید. a. چراغ سقف جلو را باز 
b. چراغ سقف جلو را بررسی نمایید.

ایراد	دارد

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. BCM	را	تعویض	 7

سیستم	ایرادی	ندارد.

کنید. BCM را تعویض   .a
کنید. کانکتور های باز شده را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1484

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–77

36

a. Check wire harness between front dome light connector 
C-003 and body ground.
Check for Open

b. Check wire harness between front dome light connector 
C-003 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

a. Remove the front dome light assembly (See page 36-91).
b. Check the front dome light assembly (See page 36-91).

5 Check dome light ground wire

RM1A351460

-+

C-003

87654

321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (4) - Body 
ground Always Continuity

RM1A351470

-+

C-003

87654

321

1211109876

54321

B-052

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (1) - 
B-052 (10) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

C-003 (1) or 
B-052 (10) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

6 Check front dome light assembly

OK

Repair or replace front dome light 

assembly

NG

OK

کنید مدار	اتصال	بدنه	چراغ	سقف	را	بررسی	 5

کنید. چراغ	سقف	را	بررسی	 6

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعوض	

کنید. مجموعه	چراغ	سقفی	جلو	را	تعویض	یا	تعمیر	

کنید. کانکتور چراغ سقف Q-003 را با اتصال بدنه طبق جدول زیر بررسی  a.  ارتباط 

بررسی	قطعی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 4 از Q-003 با بدنه

کانکتور B-052 از BCM را طبق جدول  کانکتور C-003 چراغ سقف با  b. ارتباط 
کنید. زیر بررسی 

بررسی	قطعی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-052با 10  از C-003 پایه 1 از

بررسی	اتصالی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 1 از C-003 یا پایه 10  ازB-052 با بدنه

کنید. a. چراغ سقف جلو را باز 
b. چراغ سقف جلو را بررسی نمایید.

ایراد	دارد

ایراد	دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد

کشی	  کانکتور یا سیم 

 	BCM

چراغ صندوق عقب	 
سوئیچ باز چراغ صندوق عقب روشن نمی شود

مراحل	عیب	یابی

کنید المپ	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 1

کنید. کانکتور	ودسته	سیم	را	بررسی	 اتصال	بدنه،	 2

d. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .e

که سالم باشد. کنید  کرده و بررسی  f. چراغ صندوق عقب را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

کنید. g. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-054 و B-052 از BCM را جدا   .h

کنید. i. سوکت چراغ صندوق B-038 را جدا 
کنید. j. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی 

کنید. k. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک 
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  l. پین های 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–79

36

Luggage Compartment Light Diagnosis
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35	-	سیستم	روشنایی	

علت شرایط بروز ایراد

کشی	  کانکتور یا سیم 

 	BCM

چراغ صندوق عقب	 
سوئیچ باز چراغ صندوق عقب روشن نمی شود

مراحل	عیب	یابی

کنید المپ	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 1

کنید. کانکتور	ودسته	سیم	را	بررسی	 اتصال	بدنه،	 2

d. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .e

که سالم باشد. کنید  کرده و بررسی  f. چراغ صندوق عقب را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

کنید. المپ	سوخته	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

کنید. g. اتصال بدنه B-022 مربوط به BCM را بررسی 
کنید. کانکتور های B-054 و B-052 از BCM را جدا   .h

کنید. i. سوکت چراغ صندوق B-038 را جدا 
کنید. j. دسته سیم را از لحاظ لهیدگی ، قطعی و ... بررسی 

کنید. k. ترمینال ها را از لحاظ خمیدگی، شکستگی و سولفاته شدن چک 
که ایرادی نداشته باشد. کنید  کانکتور ها را بررسی  l. پین های 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

ایراد	دارد

ایراد	دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–79

36

Luggage Compartment Light Diagnosis
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. BCM	را	تعویض	 4

سیستم	ایرادی	ندارد.

کنید. BCM را تعویض   .a
کنید. کانکتور های باز شده را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–81

36

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

luggage compartment light connector B-038.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between luggage compartment light 
connector B-038 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

3 Check luggage compartment light control circuit

RM1A351480

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
B-038 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
B-038 (1) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check luggage compartment light ground wire

OK

RM1A351490

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) - 
B-054 (9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) or 
B-054 (9) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–81

36

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

luggage compartment light connector B-038.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between luggage compartment light 
connector B-038 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

3 Check luggage compartment light control circuit

RM1A351480

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
B-038 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
B-038 (1) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check luggage compartment light ground wire

OK

RM1A351490

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) - 
B-054 (9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) or 
B-054 (9) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید مدار	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 3

کنید مدار	اتصال	بدنه	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
ایراد	دارد

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .a
کانکتــور چــراغ صنــدوق عقــب  B-038 را  کانکتــور )BCM )B-054 بــا  b. ارتبــاط 

کنیــد. ــر بررســی  طبــق جــدول زی

بررسی	قطعی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  B-038 با پایه 1 از B-054 پایه 5 از

بررسی	اتصالی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 5 از B-054 یا پایه 1 از B-038  با بدنه

کنید. کانکتور چراغ صندوق را با BCM  طبق جدول زیر بررسی  a.  ارتباط 

بررسی	قطعی	
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-054 با پایه 9 از B-038 پایه 2 از

بررسی	اتصالی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-038 یا پایه 9 از B-054 با بدنه

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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35	-	سیستم	روشنایی	

کنید. BCM	را	تعویض	 4

سیستم	ایرادی	ندارد.

کنید. BCM را تعویض   .a
کنید. کانکتور های باز شده را وصل   .b

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. d. سوئیچ را باز 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–81

36

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

luggage compartment light connector B-038.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between luggage compartment light 
connector B-038 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

3 Check luggage compartment light control circuit

RM1A351480

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
B-038 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
B-038 (1) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check luggage compartment light ground wire

OK

RM1A351490

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) - 
B-054 (9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) or 
B-054 (9) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–81

36

a. Disconnect the negative battery cable.
b. Check wire harness between BCM connector B-054 and 

luggage compartment light connector B-038.
Check for Open

Check for Short

a. Check wire harness between luggage compartment light 
connector B-038 and BCM connector B-052.
Check for Open

Check for Short

3 Check luggage compartment light control circuit

RM1A351480

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) - 
B-038 (1) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (5) or 
B-038 (1) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

4 Check luggage compartment light ground wire

OK

RM1A351490

-+

B-038

1 2

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) - 
B-054 (9) Always Continuity

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-038 (2) or 
B-054 (9) - Body 

ground
Always No continuity

Repair or replace related connector or 

wire harness

NG

OK

کنید مدار	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 3

کنید مدار	اتصال	بدنه	چراغ	صندوق	عقب	را	بررسی	 4

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد	دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK
ایراد	دارد

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

کنید. کانکتور	یا	دسته	سیم	معیوب	را	تعویض	

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد	ندارد

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .a
کانکتــور چــراغ صنــدوق عقــب  B-038 را  کانکتــور )BCM )B-054 بــا  b. ارتبــاط 

کنیــد. ــر بررســی  طبــق جــدول زی

بررسی	قطعی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه  B-038 با پایه 1 از B-054 پایه 5 از

بررسی	اتصالی	مدار
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

قطع همیشه پایه 5 از B-054 یا پایه 1 از B-038  با بدنه

کنید. کانکتور چراغ صندوق را با BCM  طبق جدول زیر بررسی  a.  ارتباط 

بررسی	قطعی	
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه B-054 با پایه 9 از B-038 پایه 2 از

بررسی	اتصالی
وضعیت شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه پایه 2 از B-038 یا پایه 9 از B-054 با بدنه

ایراد	دارد

ایراد	دارد
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–84

36

Inspection

1. Check the combination light switch.
a. Using ohm band of digital multimeter, measure 

resistance between terminals according to table 
below.
Combination Light Switch Assembly (Position 

Light/Low Beam Light/High Beam Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.
b. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals according to table below.
Combination Light Switch Assembly (Daytime 

Running Light/Rear Fog Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 8 - 
Terminal 2 Switch OFF No continuity

Terminal 8 - 
Terminal 2

Switch in position 
light 220 Ω

Terminal 8 - 
Terminal 2

Switch in low 
beam 150 Ω

Terminal 9 - 
Terminal 2

Switch in high 
beam 150 Ω

Terminal 9 - 
Terminal 2

Switch in passing 
light 330 Ω

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 5 - 
Terminal 2

Switch in front fog 
light Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2

Switch in rear fog 
light Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 2

Switch OFF No continuity
Terminal 3 - 
Terminal 2

بازدید	و	بررسی

کلید چراغ ها 1-بررسی مجموعه 
کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. بوسیله اهم متر مقاومت پایه های 

	و	نور	پایین( کوچک،نور	باال کلید	چراغ	ها)چراغ	 مجموعه	

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  b. بوسیله اهم متر ارتباط پایه های 
کلید	چراغ	ها)چراغ	روز	و	مه	شکن( مجموعه	

مقدار مقاومت کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

عدم ارتباط خاموش ترمینال 8 و ترمینال 2

220 Ω کوچک چراغ  ترمینال 8 و ترمینال 2

150 Ω نور پایین ترمینال 8 و ترمینال 2

150 Ω نور باال ترمینال 9 و ترمینال 2

330 Ω پلیسی ترمینال 9 و ترمینال 2

شرایط کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

وصل  مه شکن جلو ترمینال 2 و 5

وصل مه شکن عقب ترمینال 2 و 3

عدم ارتباط )OFF( خاموش ترمینال 5 و 2

ترمینال 3 و 2

کنید. کلید چراغ ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست، مجموعه  ا
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–83

36

ON-VEHICLE SERVICE

Combination Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
6. Remove the spiral cable (See page 31-92).
7. Remove the combination switch assembly.

a. Disconnect combination light switch connector (1) and 
wiper switch connector (2).

b. Loosen combination switch clamp and pull 
combination switch outward, then disconnect 
connection between combination switch and steering 
column to remove combination switch.

c. Press claw (arrow) on wiper switch, and separate 
wiper switch and combination light switch assembly.

1 2

RM1A350030

RM1A350040

RM1A350050

سرویس	و	نگهداری
کلید	چراغ	ها مجموعه	

کردن باز	
کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2
کنید. 3- ایربگ راننده را باز 

کنید. 4- غربیلک فرمان را باز 
کنید. 5- قاب فرمان را باز 

کنید. کابل حلزونی ایربگ را باز   -6
کلید ها. کردن مجموعه  7- باز 

کنید. کن)2( را جدا  ک  کلید چراغ ها )1( و دسته برف پا کانکتورهای مجموعه   .a

کرده و آن را بکشید تا از تلسکوپی فرمان جدا شود. کلید را آزاد  b. خارهای 

کلید چراغ ها را از دسته  کن )فلش( را فشار دهید و مجموعه  ک  c. خار دسته برف پا
کنید. کن جدا  ک  برف پا
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–84

36

Inspection

1. Check the combination light switch.
a. Using ohm band of digital multimeter, measure 

resistance between terminals according to table 
below.
Combination Light Switch Assembly (Position 

Light/Low Beam Light/High Beam Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.
b. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals according to table below.
Combination Light Switch Assembly (Daytime 

Running Light/Rear Fog Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 8 - 
Terminal 2 Switch OFF No continuity

Terminal 8 - 
Terminal 2

Switch in position 
light 220 Ω

Terminal 8 - 
Terminal 2

Switch in low 
beam 150 Ω

Terminal 9 - 
Terminal 2

Switch in high 
beam 150 Ω

Terminal 9 - 
Terminal 2

Switch in passing 
light 330 Ω

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 5 - 
Terminal 2

Switch in front fog 
light Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 2

Switch in rear fog 
light Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 2

Switch OFF No continuity
Terminal 3 - 
Terminal 2

بازدید	و	بررسی

کلید چراغ ها 1-بررسی مجموعه 
کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. بوسیله اهم متر مقاومت پایه های 

	و	نور	پایین( کوچک،نور	باال کلید	چراغ	ها)چراغ	 مجموعه	

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  b. بوسیله اهم متر ارتباط پایه های 
کلید	چراغ	ها)چراغ	روز	و	مه	شکن( مجموعه	

مقدار مقاومت کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

عدم ارتباط خاموش ترمینال 8 و ترمینال 2

220 Ω کوچک چراغ  ترمینال 8 و ترمینال 2

150 Ω نور پایین ترمینال 8 و ترمینال 2

150 Ω نور باال ترمینال 9 و ترمینال 2

330 Ω پلیسی ترمینال 9 و ترمینال 2

شرایط کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

وصل  مه شکن جلو ترمینال 2 و 5

وصل مه شکن عقب ترمینال 2 و 3

عدم ارتباط )OFF( خاموش ترمینال 5 و 2

ترمینال 3 و 2

کنید. کلید چراغ ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست، مجموعه  ا
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–83

36

ON-VEHICLE SERVICE

Combination Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag.
4. Remove the steering wheel assembly (See page 28-10).
5. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
6. Remove the spiral cable (See page 31-92).
7. Remove the combination switch assembly.

a. Disconnect combination light switch connector (1) and 
wiper switch connector (2).

b. Loosen combination switch clamp and pull 
combination switch outward, then disconnect 
connection between combination switch and steering 
column to remove combination switch.

c. Press claw (arrow) on wiper switch, and separate 
wiper switch and combination light switch assembly.

1 2

RM1A350030

RM1A350040

RM1A350050

سرویس	و	نگهداری
کلید	چراغ	ها مجموعه	

کردن باز	
کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2
کنید. 3- ایربگ راننده را باز 

کنید. 4- غربیلک فرمان را باز 
کنید. 5- قاب فرمان را باز 

کنید. کابل حلزونی ایربگ را باز   -6
کلید ها. کردن مجموعه  7- باز 

کنید. کن)2( را جدا  ک  کلید چراغ ها )1( و دسته برف پا کانکتورهای مجموعه   .a

کرده و آن را بکشید تا از تلسکوپی فرمان جدا شود. کلید را آزاد  b. خارهای 

کلید چراغ ها را از دسته  کن )فلش( را فشار دهید و مجموعه  ک  c. خار دسته برف پا
کنید. کن جدا  ک  برف پا
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–86

36

Adjustment Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the adjustment switch assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
both ends of adjustment switch to remove it.

b. Disconnect wire harness connector (arrow) from 
adjustment switch, and remove adjustment switch 
assembly.

Inspection

1. Check the headlight leveling switch.
a. Check resistance of headlight leveling switch.

If result is not as specified, replace adjustment switch 
assembly.

RM1A350070

RM1A350080

-+

RM1A350090

3
4
5
6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 3 - 
Terminal 5

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
increases 
gradually

Terminal 5 - 
Terminal 6

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
decreases 
gradually

Terminal 3 - 
Terminal 6

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
does not change

کلید	تنظیم	چراغ	های	جلو
کردن باز	

کرده و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات برقی را خاموش 
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کلید تنظیم چراغ های جلو کردن  3-باز 
کلید را به سمت بیرون بکشید و  گوشتی تخت نوار پیچ شده، دو طرف  a. توسط پیچ 

کنید. از داشبورد جدا 

کنید. کرده و آن را باز  کلید را جدا  کانکتور های   .b

 بازدید	و	بررسی
کلید تنظیم  ارتفاع 1-بررسی 

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. مقاومت پایه های 

شرایط کلید وضعیت  ارتباط با مولتی متر

کلید به تدریج  مقاومت 
افزایش میابد

کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 3 و 5

کلید به تدریج  مقاومت 
کاهش میابد

کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 5 و 6

کند مقاومت تغییر نمی  کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 3 و 6

کنید. کلید را تعویض  گرنتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–85

36

c. Using ohm band of digital multimeter, measure 
resistance between terminals according to table 
below. 
Combination Light Switch Assembly (Turn Signal 

Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 10 - 
Terminal 2

Switch in left turn 
position 150 Ω

Terminal 10 - 
Terminal 2

Switch in right 
turn position 330 Ω

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions. 
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  c. بوسیله اهم متر مقاومت پایه های 

کلید	چراغ	ها)چراغ	راهنما( مجموعه	
مقدار	مقاومت کلید وضعیت	 ارتباط	مولتی	متر

150Ω راهنمای چپ ترمینال 2 و 10

330Ω راهنمای راست ترمینال 2 و 10

کنید. کلید چراغ ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست، مجموعه  ا

بستن
کردن است. کلید چراغ ها برعکس باز  نحوه بستن مجموعه 

کابل حلزونی ایربگ را همیشه طبق دستوالعمل ارائه شده،نصب کنید.	 

پس از نصب از عملکرد صحیح بوق مطمئن شوید.	 

پس از نصب،چراغ چک ایربگ را بررسی کرده و از عملکرد صحیح سییتم ایربگ و ایمنی مطمئن شوید.	 

  توجه
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Adjustment Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the adjustment switch assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
both ends of adjustment switch to remove it.

b. Disconnect wire harness connector (arrow) from 
adjustment switch, and remove adjustment switch 
assembly.

Inspection

1. Check the headlight leveling switch.
a. Check resistance of headlight leveling switch.

If result is not as specified, replace adjustment switch 
assembly.

RM1A350070

RM1A350080

-+

RM1A350090

3
4
5
6

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 3 - 
Terminal 5

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
increases 
gradually

Terminal 5 - 
Terminal 6

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
decreases 
gradually

Terminal 3 - 
Terminal 6

Turn headlight 
leveling switch 

(level 0 to level 3)

Resistance value 
does not change

کلید	تنظیم	چراغ	های	جلو
کردن باز	

کرده و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه تجهیزات برقی را خاموش 
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کلید تنظیم چراغ های جلو کردن  3-باز 
کلید را به سمت بیرون بکشید و  گوشتی تخت نوار پیچ شده، دو طرف  a. توسط پیچ 

کنید. از داشبورد جدا 

کنید. کرده و آن را باز  کلید را جدا  کانکتور های   .b

 بازدید	و	بررسی
کلید تنظیم  ارتفاع 1-بررسی 

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. مقاومت پایه های 

شرایط کلید وضعیت  ارتباط با مولتی متر

کلید به تدریج  مقاومت 
افزایش میابد

کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 3 و 5

کلید به تدریج  مقاومت 
کاهش میابد

کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 5 و 6

کند مقاومت تغییر نمی  کلید را از موقعیت 0 تا 3 
بچرخانید

ترمینال 3 و 6

کنید. کلید را تعویض  گرنتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا
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c. Using ohm band of digital multimeter, measure 
resistance between terminals according to table 
below. 
Combination Light Switch Assembly (Turn Signal 

Light Switch)

If result is not as specified, replace combination light 
switch assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350060

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 10 - 
Terminal 2

Switch in left turn 
position 150 Ω

Terminal 10 - 
Terminal 2

Switch in right 
turn position 330 Ω

CAUTION

Always install spiral cable correctly according to specified operating instructions. 
Check that horn operates normally after installation.
Check SRS warning light after installation, and make sure that supplemental restraint system operates 
normally.

کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  c. بوسیله اهم متر مقاومت پایه های 

کلید	چراغ	ها)چراغ	راهنما( مجموعه	
مقدار	مقاومت کلید وضعیت	 ارتباط	مولتی	متر

150Ω راهنمای چپ ترمینال 2 و 10

330Ω راهنمای راست ترمینال 2 و 10

کنید. کلید چراغ ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست، مجموعه  ا

بستن
کردن است. کلید چراغ ها برعکس باز  نحوه بستن مجموعه 

کابل حلزونی ایربگ را همیشه طبق دستوالعمل ارائه شده،نصب کنید.	 

پس از نصب از عملکرد صحیح بوق مطمئن شوید.	 

پس از نصب،چراغ چک ایربگ را بررسی کرده و از عملکرد صحیح سییتم ایربگ و ایمنی مطمئن شوید.	 

  توجه
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Warning Light Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28).
4. Remove the A/C control panel assembly (See page 30-28).
5. Remove the warning light switch.

a. Disconnect the warning light switch wire harness 
connector (arrow).

b. Remove the A/C control panel assembly.

Inspection

1. Check the warning light switch.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of warning light switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace warning light 
switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350110

1

9 10 11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6 7 8

-+

RM1A350120

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 2 - 
Terminal 7 Switch pushed Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 7 Switch released No continuity

کلید	فالشر
کردن باز	

1-سوئیچ را ببندید.
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3-پنل روی 
کنید. 4-پنل A/C را باز 
کلید فاشر کردن  5-باز 

کنید.)فلش( کلید فاشر را جدا  a. سوکت 

کنید. b. پنل A/C را جدا 
بازدید	و	بررسی

کلید فاشر 1-بررسی 
کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. بوسیله اهم متر ارتباط پایه های 

شرایط وضعیت کلید ارتباط مولتی متر

وصل کلید فشرده شود ترمینال 2 و 7

قطع کلید آزاد باشد ترمینال 2 و 7

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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36

b. Check headlight leveling switch backlight illumination.

If result is not as specified, replace adjustment switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

RM1A350100

3
4
5
6

Battery 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 4
Battery negative 
(-) - Terminal 3

Always Backlight comes 
on

کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها b. بررسی نور زمینه 

وضعیت شرایط ارتباط باتری

کلید روشن شدن نور زمینه  همیشه مثبت باتری به ترمینال 4
منفی باتری به ترمینال 3

کنید. کلید را تعویض  در صورت روشن نشدن نور زمینه، 
بستن

کردن است. کلید تنظیم نور چراغ های جلو برعکس باز  نحوه بستن 
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Warning Light Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28).
4. Remove the A/C control panel assembly (See page 30-28).
5. Remove the warning light switch.

a. Disconnect the warning light switch wire harness 
connector (arrow).

b. Remove the A/C control panel assembly.

Inspection

1. Check the warning light switch.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of warning light switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace warning light 
switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350110

1

9 10 11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6 7 8

-+

RM1A350120

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 2 - 
Terminal 7 Switch pushed Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 7 Switch released No continuity

کلید	فالشر
کردن باز	

1-سوئیچ را ببندید.
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3-پنل روی 
کنید. 4-پنل A/C را باز 
کلید فاشر کردن  5-باز 

کنید.)فلش( کلید فاشر را جدا  a. سوکت 

کنید. b. پنل A/C را جدا 
بازدید	و	بررسی

کلید فاشر 1-بررسی 
کنید. کلید را طبق جدول زیر بررسی  a. بوسیله اهم متر ارتباط پایه های 

شرایط وضعیت کلید ارتباط مولتی متر

وصل کلید فشرده شود ترمینال 2 و 7

قطع کلید آزاد باشد ترمینال 2 و 7

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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b. Check headlight leveling switch backlight illumination.

If result is not as specified, replace adjustment switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

RM1A350100

3
4
5
6

Battery 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 4
Battery negative 
(-) - Terminal 3

Always Backlight comes 
on

کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها b. بررسی نور زمینه 

وضعیت شرایط ارتباط باتری

کلید روشن شدن نور زمینه  همیشه مثبت باتری به ترمینال 4
منفی باتری به ترمینال 3

کنید. کلید را تعویض  در صورت روشن نشدن نور زمینه، 
بستن

کردن است. کلید تنظیم نور چراغ های جلو برعکس باز  نحوه بستن 
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بستن
کنید.سپس  ک  که در اطراف محل نصب فشنگی وجود دارد را پا کرده و روغنی  1-قبل از بستن فشنگی، رزوه های آن را بوسیله چسب مخصوص آببندی 

کنید. گشتاور توصیه شده ببندیدو سفت  فشنگی را طبق 
)20±2N.m: گشتاور مجاز(

گردد. ج  کنید تا از قسمت سریز خار گیربکس اضافه  کنید و درصورت لزوم روغن به  گیربکس را چک  2-پس از نصب فشنگی، سطح روغن 
کردن است. 3-سایر مراحل نصب برعکس باز 
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Back-up Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper lower protector assembly (See page 49-20).
5. Remove the back-up light switch assembly.

a. Disconnect the back-up light switch assembly wire harness connector (arrow).
b. Remove the back-up light switch assembly (1).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m)

HINT:

Transmission oil may flow out when removing back-up light switch assembly. Use a container to collect oil.

Inspection

1. Check the back-up light switch assembly.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of back-up light switch 
assembly according to table below.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing back-up light switch.
Check if safety lock of lift is locked, when repairing or inspecting lifted vehicle.

1

RM1A350140

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained transmission oil should be collected with a recovering tool.

-+

1 2

RM1A350150

Multimeter 

Connection
Switch Position

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch pushed Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch released No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–89

36

Back-up Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper lower protector assembly (See page 49-20).
5. Remove the back-up light switch assembly.

a. Disconnect the back-up light switch assembly wire harness connector (arrow).
b. Remove the back-up light switch assembly (1).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m)

HINT:

Transmission oil may flow out when removing back-up light switch assembly. Use a container to collect oil.

Inspection

1. Check the back-up light switch assembly.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of back-up light switch 
assembly according to table below.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing back-up light switch.
Check if safety lock of lift is locked, when repairing or inspecting lifted vehicle.

1

RM1A350140

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained transmission oil should be collected with a recovering tool.

-+

1 2

RM1A350150

Multimeter 

Connection
Switch Position

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch pushed Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch released No continuity

فشنگی	دنده	عقب
کردن باز	

از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید	 

کنید.	  در صورت استفاده از جک، ضامن آن را فعال 

هشدار

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. خودرو را با جک باال ببرید.
کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  4. شل 

کردن فشنگی دنده عقب. 5. باز 
کنید. a. سوکت فشنگی )فلش( را جدا 

کنید. b. فشنگی را باز 
)20±2N.m: گشتاور مجاز(

تذکر:
گیربکس قرار دهید. گیربکس تخلیه شود. بنابراین ظرف مخصوص را زیر  کردن فشنگی ممکن است مقداری از واسکازین  در صورت باز 

کنید.	  گیربکس را به وسیله ی ظرف مخصوص جمع آوری  واسکازین تخلیه شده از 

حفاظت از محیط زیست 

بازدید	و	بررسی
1. بررسی فشنگی دنده عقب

a. بوسیله اهم متر قطع و وصل شدن فشنگی را طبق جدول زیر بررسی نمایید.

شرایط وضعیت فشنگی ارتباط مولتی متر

وصل ساچمه فشنگی فشرده شود ترمینال 1 و 2

قطع ساچمه فشنگی آزاد باشد ترمینال 1 و 2
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بستن
کنید.سپس  ک  که در اطراف محل نصب فشنگی وجود دارد را پا کرده و روغنی  1-قبل از بستن فشنگی، رزوه های آن را بوسیله چسب مخصوص آببندی 

کنید. گشتاور توصیه شده ببندیدو سفت  فشنگی را طبق 
)20±2N.m: گشتاور مجاز(

گردد. ج  کنید تا از قسمت سریز خار گیربکس اضافه  کنید و درصورت لزوم روغن به  گیربکس را چک  2-پس از نصب فشنگی، سطح روغن 
کردن است. 3-سایر مراحل نصب برعکس باز 
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Back-up Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper lower protector assembly (See page 49-20).
5. Remove the back-up light switch assembly.

a. Disconnect the back-up light switch assembly wire harness connector (arrow).
b. Remove the back-up light switch assembly (1).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m)

HINT:

Transmission oil may flow out when removing back-up light switch assembly. Use a container to collect oil.

Inspection

1. Check the back-up light switch assembly.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of back-up light switch 
assembly according to table below.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing back-up light switch.
Check if safety lock of lift is locked, when repairing or inspecting lifted vehicle.

1

RM1A350140

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained transmission oil should be collected with a recovering tool.

-+

1 2

RM1A350150

Multimeter 

Connection
Switch Position

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch pushed Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch released No continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–89

36

Back-up Light Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper lower protector assembly (See page 49-20).
5. Remove the back-up light switch assembly.

a. Disconnect the back-up light switch assembly wire harness connector (arrow).
b. Remove the back-up light switch assembly (1).

(Tightening torque: 20 ± 2 N·m)

HINT:

Transmission oil may flow out when removing back-up light switch assembly. Use a container to collect oil.

Inspection

1. Check the back-up light switch assembly.
a. Using ohm band of digital multimeter, check for 

continuity between terminals of back-up light switch 
assembly according to table below.

WARNING

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing back-up light switch.
Check if safety lock of lift is locked, when repairing or inspecting lifted vehicle.

1

RM1A350140

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Drained transmission oil should be collected with a recovering tool.

-+

1 2

RM1A350150

Multimeter 

Connection
Switch Position

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch pushed Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 2 Switch released No continuity

فشنگی	دنده	عقب
کردن باز	

از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید	 

کنید.	  در صورت استفاده از جک، ضامن آن را فعال 

هشدار

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. خودرو را با جک باال ببرید.
کنید. گیر زیر سپر جلو را باز  4. شل 

کردن فشنگی دنده عقب. 5. باز 
کنید. a. سوکت فشنگی )فلش( را جدا 

کنید. b. فشنگی را باز 
)20±2N.m: گشتاور مجاز(

تذکر:
گیربکس قرار دهید. گیربکس تخلیه شود. بنابراین ظرف مخصوص را زیر  کردن فشنگی ممکن است مقداری از واسکازین  در صورت باز 

کنید.	  گیربکس را به وسیله ی ظرف مخصوص جمع آوری  واسکازین تخلیه شده از 

حفاظت از محیط زیست 

بازدید	و	بررسی
1. بررسی فشنگی دنده عقب

a. بوسیله اهم متر قطع و وصل شدن فشنگی را طبق جدول زیر بررسی نمایید.

شرایط وضعیت فشنگی ارتباط مولتی متر

وصل ساچمه فشنگی فشرده شود ترمینال 1 و 2

قطع ساچمه فشنگی آزاد باشد ترمینال 1 و 2
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36

Inspection

1. Check the front dome light assembly.
a. Measure front dome light assembly according to table 

below.

If result is not as specified, replace front dome light 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350190

-+

1
2

4
5

6
7

83

Battery 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Dome light switch 
in DOOR position

Dome light comes 
on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Dome light switch 
in ON position

Dome light comes 
on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Right map light 
switch in ON 

position

Right map light 
comes on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Left map light 
switch in ON 

position

Left map light 
comes on

بازدید	و	بررسی
1-بررسی چراغ سقف جلو

a. طبق جدول زیر عملکرد چراغ را بررسی نمایید.

شرایط کلید چراغ وضعیت  ارتباط باتری

چراغ سقف روشن کلید در وضعیت درب مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 1

چراغ سقف روشن ON کلید در وضعیت مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

چراغ مطالعه راست روشن کلید مطالعه ی راست در 
ON وضعیت

مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

چراغ مطالعه چپ روشن کلید مطالعه چپ در 
ON وضعیت

مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

کنید. گر نتایج مطابق جدول فوق نیست، مجموعه چراغ سقف را تعویض  ا

بستن
کردن است. نحوه بستن چراغ سقف برعکس مراحل باز 
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–91

36

Front Dome Light Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front dome light assembly.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, remove front dome light assembly cover.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from front dome light 
assembly.
(Tightening torque: 2.5 ± 0.5 N·m)

c. Disconnect front dome light assembly wire harness 
connector (arrow), and remove front dome light 
assembly.

RM1A350160

RM1A350170

RM1A350180

چراغ	سقف
کردن باز	

1-سوئیچ را ببندید.
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کردن چراغ سقف. 3-باز 
کنید. کاور چراغ را باز  گوشتی تخت نوار پیچ شده  a. بوسیله پیچ 

کنید. b. 2عدد پیچ چراغ سقف را باز 

کنید. کرده و آن را باز  کانکتورهای چراغ را جدا   .c
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36 - LIGHTING SYSTEM

36–92

36

Inspection

1. Check the front dome light assembly.
a. Measure front dome light assembly according to table 

below.

If result is not as specified, replace front dome light 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350190

-+

1
2

4
5

6
7

83

Battery 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 1

Dome light switch 
in DOOR position

Dome light comes 
on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Dome light switch 
in ON position

Dome light comes 
on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Right map light 
switch in ON 

position

Right map light 
comes on

Battery positive 
(+) - Terminal 5
Battery negative 
(-) - Terminal 4

Left map light 
switch in ON 

position

Left map light 
comes on

بازدید	و	بررسی
1-بررسی چراغ سقف جلو

a. طبق جدول زیر عملکرد چراغ را بررسی نمایید.

شرایط کلید چراغ وضعیت  ارتباط باتری

چراغ سقف روشن کلید در وضعیت درب مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 1

چراغ سقف روشن ON کلید در وضعیت مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

چراغ مطالعه راست روشن کلید مطالعه ی راست در 
ON وضعیت

مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

چراغ مطالعه چپ روشن کلید مطالعه چپ در 
ON وضعیت

مثبت باتری به ترمینال 5
منفی باتری به ترمینال 4

کنید. گر نتایج مطابق جدول فوق نیست، مجموعه چراغ سقف را تعویض  ا

بستن
کردن است. نحوه بستن چراغ سقف برعکس مراحل باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1498
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Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–91

36

Front Dome Light Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front dome light assembly.

a. Using a flat tip screwdriver wrapped with protective 
tape, remove front dome light assembly cover.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from front dome light 
assembly.
(Tightening torque: 2.5 ± 0.5 N·m)

c. Disconnect front dome light assembly wire harness 
connector (arrow), and remove front dome light 
assembly.

RM1A350160

RM1A350170

RM1A350180

چراغ	سقف
کردن باز	

1-سوئیچ را ببندید.
کنید. 2-کابل منفی باتری را جدا 

کردن چراغ سقف. 3-باز 
کنید. کاور چراغ را باز  گوشتی تخت نوار پیچ شده  a. بوسیله پیچ 

کنید. b. 2عدد پیچ چراغ سقف را باز 

کنید. کرده و آن را باز  کانکتورهای چراغ را جدا   .c

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1501

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–94

36

Adjustment

1. Preparations:
a. Tire inflation pressure comes up to standard.
b. Vehicle is unloaded (besides spare tire and tool kit, it is generally specified to include weight of driver).
c. Park vehicle on a level ground or a workplace.
d. Keep lens surface of headlight assembly free from dirt.
e. Check if power supply operates normally and bulbs are installed correctly.

Headlight beam can be adjusted up and down by using headlight leveling switch or adjustment area at 
rear of headlight. Always perform adjustment according to international standard.

2. Headlight leveling can be adjusted according to number 
of passengers and loading condition. There are 4 
adjustment bands to select on headlight leveling knob: 0, 
1, 2 and 3.
Turn up: Raise headlight beam.
Turn down: Lower headlight beam.
Adjust light according to table below.

3. Manual headlight leveling: Headlight leveling can be changed by adjusting following areas manually as 
shown in illustration.
Adjustment method for left headlight

HINT:

Left headlight adjustment mechanism has symmetric distribution with right side. Left headlight adjustment 
method is taken as an example. Use same method to adjust right headlight.

No. Item Standard

1 Up and down offset of left/right low 
beam light 570 - 630 mm

2 High beam light intensity > 30000 cd

O
1
2
3

RM1A350230

Passenger and Luggage Loading 

Condition
Knob Position

Occupant
Luggage 

Loading

Driver None 0

Driver + Front 
Passenger None 0

Full Occupied None 1

Full Occupied Full Luggage 
Loading 2

Driver Full Luggage 
Loading 3

CAUTION

Whether headlight leveling is correct or not will directly affects driving safety. Be sure to adjust the beam 
with special tool according to related specification.

تنظیم	چراغ	جلو

1.شرایط
a. فشار باد تایر باید در حد استاندارد باشد.

b. خودرو بدون بار اضافی باید باشد )به غیر از الستیک زاپاس،جعبه ابزار و راننده(
c. خودرو باید در یک سطح صاف پارک شود.

کاما تمیز باشد. d. شیشه چراغ های جلو 
که برق به درستی تا پشت چراغ ها رسیده باشد و المپ ها به طور صحیح نصب شده باشند. کنترل نمایید   .e

کلید تنظیم چراغ و پیچ های پشت چراغ را داشته باشند.چراغ های جلو را براساس  f. چراغ های جلو باید قابلیت تنظیم باال و پایین و چپ و راست توسط 
کنید. استاندارد های بین المللی تنظیم 

اندازه استاندارد عنوان شماره

570-630mm حد باال و پایین ارتفاع نور پایین چراغ جلو سمت چپ و راست 1

30000cd< شدت تابش نور باالی چراغ جلو 2

2.ارتفــاع چــراغ هــای جلــو بایــد براســاس تعــداد سرنشــین هــا و میــزان بــار وارده تنظیــم شــود. 
کلیــد تنظیــم مــی باشــد. ســطح تنظیــم صفــر،1 ،2 و3 قابــل انتخــاب توســط 

کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها به سمت باال یعنی: افزایش ارتفاع چراغ های جلو. حرکت 
کــم شــدن ارتفــاع چــراغ هــای  کلیــد تنظیــم ارتفــاع چــراغ هــا بــه ســمت پاییــن یعنــی:  حرکــت 

جلــو.
کنید. ارتفاع چراغ جلو را بر اساس جدول زیر تنظیم 

وضعیت
کلید 

وضعیت سر نشین ها و قسمت بار عقب

بار صندوق عقب سرنشین

0 _ راننده

0 _ راننده و سرنشین جلو

1 _ کامل ظرفیت 

2 کامل بار  کامل ظرفیت 

3 کامل بار  راننده

که در تصویرآمده، امکان پذیر می باشد. 3.تنظیم ارتفاع به صورت دستی: ارتفاع چراغ به صورت دستی آنگونه 

گــذار اســت.بنابراین همیشــه چــراغ هــای جلــو را بــر اســاس قواعــد اصولــی 	  تنظیــم صحیــح چــراغ هــای جلــو بــه طــور مســتقیم در امنیــت رانندگــی تاثیــر 

کنیــد. تنظیــم 

  توجه
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36

Headlight Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Removal procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the headlight assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from headlight 
assembly.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts (arrow) and fixing clip (arrow) 
from front bumper left mounting bracket.
(Tightening torque: 4.5 ± 1 N·m)

c. Disconnect headlight assembly wire harness 
connector (arrow), and remove headlight assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350200

RM1A350210

RM1A350220

CAUTION

When installing headlight assembly, make sure headlight assembly is well fitted with hood, front wing 
and front bumper. Adjust as necessary.

چراغ	جلو
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ جلو سمت چپ و راست مشابه هم می باشد.	 
کردن چراغ جلو چپ توضیح داده می شود.	  نحوه باز 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- سپر جلو را باز 

کردن چراخ جلو. 4- باز 
کنید)فلش( a. 2 عدد پیچ چراغ جلو را باز 

کنید. b. 2 عدد پیچ )فلش( و خار نگهدارنده پایه چپ سپر را باز 

کنید.)فلش( کانکتور چراغ را جدا   .c

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گلگیر و سپر جلو مطمئن شوید و در صوررت لزوم فاصله ها را رگاژ کنید.	  پس از نصب چراغ جلو، از تنظیم بودن فاصله چراغ با درب موتور، 

  توجه
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Adjustment

1. Preparations:
a. Tire inflation pressure comes up to standard.
b. Vehicle is unloaded (besides spare tire and tool kit, it is generally specified to include weight of driver).
c. Park vehicle on a level ground or a workplace.
d. Keep lens surface of headlight assembly free from dirt.
e. Check if power supply operates normally and bulbs are installed correctly.

Headlight beam can be adjusted up and down by using headlight leveling switch or adjustment area at 
rear of headlight. Always perform adjustment according to international standard.

2. Headlight leveling can be adjusted according to number 
of passengers and loading condition. There are 4 
adjustment bands to select on headlight leveling knob: 0, 
1, 2 and 3.
Turn up: Raise headlight beam.
Turn down: Lower headlight beam.
Adjust light according to table below.

3. Manual headlight leveling: Headlight leveling can be changed by adjusting following areas manually as 
shown in illustration.
Adjustment method for left headlight

HINT:

Left headlight adjustment mechanism has symmetric distribution with right side. Left headlight adjustment 
method is taken as an example. Use same method to adjust right headlight.

No. Item Standard

1 Up and down offset of left/right low 
beam light 570 - 630 mm

2 High beam light intensity > 30000 cd

O
1
2
3

RM1A350230

Passenger and Luggage Loading 

Condition
Knob Position

Occupant
Luggage 

Loading

Driver None 0

Driver + Front 
Passenger None 0

Full Occupied None 1

Full Occupied Full Luggage 
Loading 2

Driver Full Luggage 
Loading 3

CAUTION

Whether headlight leveling is correct or not will directly affects driving safety. Be sure to adjust the beam 
with special tool according to related specification.

تنظیم	چراغ	جلو

1.شرایط
a. فشار باد تایر باید در حد استاندارد باشد.

b. خودرو بدون بار اضافی باید باشد )به غیر از الستیک زاپاس،جعبه ابزار و راننده(
c. خودرو باید در یک سطح صاف پارک شود.

کاما تمیز باشد. d. شیشه چراغ های جلو 
که برق به درستی تا پشت چراغ ها رسیده باشد و المپ ها به طور صحیح نصب شده باشند. کنترل نمایید   .e

کلید تنظیم چراغ و پیچ های پشت چراغ را داشته باشند.چراغ های جلو را براساس  f. چراغ های جلو باید قابلیت تنظیم باال و پایین و چپ و راست توسط 
کنید. استاندارد های بین المللی تنظیم 

اندازه استاندارد عنوان شماره

570-630mm حد باال و پایین ارتفاع نور پایین چراغ جلو سمت چپ و راست 1

30000cd< شدت تابش نور باالی چراغ جلو 2

2.ارتفــاع چــراغ هــای جلــو بایــد براســاس تعــداد سرنشــین هــا و میــزان بــار وارده تنظیــم شــود. 
کلیــد تنظیــم مــی باشــد. ســطح تنظیــم صفــر،1 ،2 و3 قابــل انتخــاب توســط 

کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها به سمت باال یعنی: افزایش ارتفاع چراغ های جلو. حرکت 
کــم شــدن ارتفــاع چــراغ هــای  کلیــد تنظیــم ارتفــاع چــراغ هــا بــه ســمت پاییــن یعنــی:  حرکــت 

جلــو.
کنید. ارتفاع چراغ جلو را بر اساس جدول زیر تنظیم 

وضعیت
کلید 

وضعیت سر نشین ها و قسمت بار عقب

بار صندوق عقب سرنشین

0 _ راننده

0 _ راننده و سرنشین جلو

1 _ کامل ظرفیت 

2 کامل بار  کامل ظرفیت 

3 کامل بار  راننده

که در تصویرآمده، امکان پذیر می باشد. 3.تنظیم ارتفاع به صورت دستی: ارتفاع چراغ به صورت دستی آنگونه 

گــذار اســت.بنابراین همیشــه چــراغ هــای جلــو را بــر اســاس قواعــد اصولــی 	  تنظیــم صحیــح چــراغ هــای جلــو بــه طــور مســتقیم در امنیــت رانندگــی تاثیــر 

کنیــد. تنظیــم 

  توجه
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Headlight Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Removal procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the headlight assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from headlight 
assembly.
(Tightening torque: 4.5 ± 0.5 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts (arrow) and fixing clip (arrow) 
from front bumper left mounting bracket.
(Tightening torque: 4.5 ± 1 N·m)

c. Disconnect headlight assembly wire harness 
connector (arrow), and remove headlight assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350200

RM1A350210

RM1A350220

CAUTION

When installing headlight assembly, make sure headlight assembly is well fitted with hood, front wing 
and front bumper. Adjust as necessary.

چراغ	جلو
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ جلو سمت چپ و راست مشابه هم می باشد.	 
کردن چراغ جلو چپ توضیح داده می شود.	  نحوه باز 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- سپر جلو را باز 

کردن چراخ جلو. 4- باز 
کنید)فلش( a. 2 عدد پیچ چراغ جلو را باز 

کنید. b. 2 عدد پیچ )فلش( و خار نگهدارنده پایه چپ سپر را باز 

کنید.)فلش( کانکتور چراغ را جدا   .c

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گلگیر و سپر جلو مطمئن شوید و در صوررت لزوم فاصله ها را رگاژ کنید.	  پس از نصب چراغ جلو، از تنظیم بودن فاصله چراغ با درب موتور، 

  توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1503

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–96

36

Daytime Running Light Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper assembly (See page 49-8). 
5. Remove the daytime running light assembly.

a. Disconnect the daytime running light assembly wire 
harness connector (arrow).

b. Remove 4 fixing screws (arrow) from daytime running 
light assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

 

c. Remove daytime running light assembly from back of front bumper mounting hole.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350260

RM1A350270

چراغ	روز
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ روز سمت چپ و راست مشابه هم می باشد.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک باال ببرید.
کنید. 4- سپر جلو را باز 

کردن چراخ روز 5- باز 
کنید. a. سوکت چراغ روز)فلش( را جدا 

کنید)فلش( b. 4 عدد پیچ چراغ روز را باز 

کنید.  ج  d. چراغ روز را از پشت سپر جلو خار
بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1502

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–95

36

a. High/low beam up/down adjustment
When rotating screwdriver clockwise, beam moves 
downward;
When rotating screwdriver counterclockwise, beam 
moves upward.

b. High/low beam left/right adjustment
When rotating screwdriver clockwise, beam moves to 
right;
When rotating screwdriver counterclockwise, beam 
moves to left.

RM1A350240

RM1A350250

روش	تنظیم	چراغ	جلو	چپ
1- تنظیم نور باال/ پایین به سمت باال یا پایین:

گوشتی در جهت عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت پایین می آید. با چرخاندن پیچ 
گوشتی در خاف عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت باال می آید. با چرخاندن پیچ 

2- تنظیم نور باال/ پایین به سمت چپ یا راست:
گوشتی درجهت عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت راست می آید. با چرخاندن پیچ 

گوشتی در جهت خاف عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت چپ می  با چرخاندن پیچ 
آید.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1503

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–96

36

Daytime Running Light Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides. 
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Raise vehicle with a lift.
4. Remove the front bumper assembly (See page 49-8). 
5. Remove the daytime running light assembly.

a. Disconnect the daytime running light assembly wire 
harness connector (arrow).

b. Remove 4 fixing screws (arrow) from daytime running 
light assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

 

c. Remove daytime running light assembly from back of front bumper mounting hole.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350260

RM1A350270

چراغ	روز
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ روز سمت چپ و راست مشابه هم می باشد.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   -2

3- خودرو را با جک باال ببرید.
کنید. 4- سپر جلو را باز 

کردن چراخ روز 5- باز 
کنید. a. سوکت چراغ روز)فلش( را جدا 

کنید)فلش( b. 4 عدد پیچ چراغ روز را باز 

کنید.  ج  d. چراغ روز را از پشت سپر جلو خار
بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1502

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–95

36

a. High/low beam up/down adjustment
When rotating screwdriver clockwise, beam moves 
downward;
When rotating screwdriver counterclockwise, beam 
moves upward.

b. High/low beam left/right adjustment
When rotating screwdriver clockwise, beam moves to 
right;
When rotating screwdriver counterclockwise, beam 
moves to left.

RM1A350240

RM1A350250

روش	تنظیم	چراغ	جلو	چپ
1- تنظیم نور باال/ پایین به سمت باال یا پایین:

گوشتی در جهت عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت پایین می آید. با چرخاندن پیچ 
گوشتی در خاف عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت باال می آید. با چرخاندن پیچ 

2- تنظیم نور باال/ پایین به سمت چپ یا راست:
گوشتی درجهت عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت راست می آید. با چرخاندن پیچ 

گوشتی در جهت خاف عقربه های ساعت، پرتو نور به سمت چپ می  با چرخاندن پیچ 
آید.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1505

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–98

36

Rear Combination Light Assembly (Movable Part)

Removal

HINT:

Use same procedures for rear right and rear left sides.
Removal procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear combination light assembly (movable part).

a. Open luggage compartment door, and remove luggage compartment door trim assembly.
b. Remove 3 fixing nuts (arrow) from rear combination 

light assembly (movable part), and remove rear 
combination light assembly (movable part).
(Tightening torque: 3.0 ± 0.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350310

CAUTION

When installing rear combination light assembly, make sure rear combination light assembly is well fitted 
with luggage compartment door and rear bumper. Adjust as necessary.

چراغ	عقب	روی	درب	صندوق
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ عقب روی درب صندوق در سمت چپ و راست یکسان است.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. 1.کلیه تجهیزات برقی را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کردن چراخ عقب روی درب صندوق 3. باز 
کنید. کرده و موکت صندوق را جدا  a. درب صندوق عقب را باز 

کنید)فلش( b. 3 عدد مهره نگهدارنده چراغ عقب را باز 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

هنگام نصب چراغ عقب ازتنظیم بودن فاصله آن با درب صندوق و سپر مطمئن شوید و در صورت لزوم فاصله ها را رگاژ نمایید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1504

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–97

36

Rear Combination Light Assembly (Fixed Part)

Removal

HINT:

Use same procedures for rear right and rear left sides.
Procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear combination light assembly (fixed part).

a. Open luggage compartment door, and remove luggage compartment left wheel house assembly.
b. Disconnect wire harness connector (arrow) from rear 

combination light assembly (fixed part).

c. Remove 3 fixing nuts (arrow) from rear combination 
light assembly (fixed part).
(Tightening torque: 3.5 ± 0.5 N·m)

d. Remove the rear combination light assembly (fixed part).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350280

RM1A350290

CAUTION

When installing rear combination light assembly, make sure rear combination light assembly is well fitted 
with luggage compartment door and rear bumper. Adjust as necessary.

گلگیر چراغ	عقب	روی	
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ عقب در سمت چپ و راست یکسان است.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
کردن چراخ عقب یکپارچه 3. باز 

کنید. خ عقب چپ را جدا  کرده و موکت روی پالونی چر a. درب صندوق عقب را باز 
کنید. b. سوکت چراغ عقب چپ)فلش( را جدا 

کنید)فلش( c. 3 عدد پیچ نگهدارنده چراغ عقب یکپارچه را باز 

کنید. ج  d. چراغ عقب یکپارچه را خار

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

هنگام نصب چراغ عقب ازتنظیم بودن فاصله چراغ نسبت به درب صندوق و سپر عقب مطمئن شوید و در صورت لزوم فاصله ها را  رگاژ  نمایید.	 

  توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1505

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–98

36

Rear Combination Light Assembly (Movable Part)

Removal

HINT:

Use same procedures for rear right and rear left sides.
Removal procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear combination light assembly (movable part).

a. Open luggage compartment door, and remove luggage compartment door trim assembly.
b. Remove 3 fixing nuts (arrow) from rear combination 

light assembly (movable part), and remove rear 
combination light assembly (movable part).
(Tightening torque: 3.0 ± 0.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350310

CAUTION

When installing rear combination light assembly, make sure rear combination light assembly is well fitted 
with luggage compartment door and rear bumper. Adjust as necessary.

چراغ	عقب	روی	درب	صندوق
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ عقب روی درب صندوق در سمت چپ و راست یکسان است.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. 1.کلیه تجهیزات برقی را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کردن چراخ عقب روی درب صندوق 3. باز 
کنید. کرده و موکت صندوق را جدا  a. درب صندوق عقب را باز 

کنید)فلش( b. 3 عدد مهره نگهدارنده چراغ عقب را باز 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

هنگام نصب چراغ عقب ازتنظیم بودن فاصله آن با درب صندوق و سپر مطمئن شوید و در صورت لزوم فاصله ها را رگاژ نمایید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1504

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–97

36

Rear Combination Light Assembly (Fixed Part)

Removal

HINT:

Use same procedures for rear right and rear left sides.
Procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear combination light assembly (fixed part).

a. Open luggage compartment door, and remove luggage compartment left wheel house assembly.
b. Disconnect wire harness connector (arrow) from rear 

combination light assembly (fixed part).

c. Remove 3 fixing nuts (arrow) from rear combination 
light assembly (fixed part).
(Tightening torque: 3.5 ± 0.5 N·m)

d. Remove the rear combination light assembly (fixed part).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350280

RM1A350290

CAUTION

When installing rear combination light assembly, make sure rear combination light assembly is well fitted 
with luggage compartment door and rear bumper. Adjust as necessary.

گلگیر چراغ	عقب	روی	
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ عقب در سمت چپ و راست یکسان است.	 

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
کردن چراخ عقب یکپارچه 3. باز 

کنید. خ عقب چپ را جدا  کرده و موکت روی پالونی چر a. درب صندوق عقب را باز 
کنید. b. سوکت چراغ عقب چپ)فلش( را جدا 

کنید)فلش( c. 3 عدد پیچ نگهدارنده چراغ عقب یکپارچه را باز 

کنید. ج  d. چراغ عقب یکپارچه را خار

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

هنگام نصب چراغ عقب ازتنظیم بودن فاصله چراغ نسبت به درب صندوق و سپر عقب مطمئن شوید و در صورت لزوم فاصله ها را  رگاژ  نمایید.	 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1507

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–100

36

High Mounted Stop Light Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
4. Remove the high mounted stop light assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from high mounted 
stop light assembly.
(Tightening torque: 2.5 ± 0.5 N·m)

b. Remove high mounted stop light assembly from tonneau cover assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350330

چراغ	ترمز	وسط
کردن باز	

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1
کنید کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- طاقچه عقب را باز 
کردن چراخ ترمز وسط 4- باز 

کنید)فلش( a. 2 عدد پیچ نگهدارنده چراغ ترمز وسط را باز 

کنید. b. چراغ ترمز وسط را از طاقچه عقب جدا 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1506

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–99

36

Rear Fog Light and Back-up Light

Removal

HINT:

Use same procedures for rear fog light and back-up light.
Procedures listed below are for rear fog light.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
4. Remove the rear fog light assembly.

a. Remove rear fog light connector (arrow) and wire 
harness clip from rear bumper.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from rear fog light 
assembly, and remove rear fog light. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350320

RM1A350321

چراغ	دنده	عقب	و	مه	شکن
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ دنده عقب و مه شکن یکسان است.	 
نحوه باز و بست چراغ مه شکن عقب توضیح داده می شود.	 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر عقب را باز 
کردن چراغ مه شکن عقب 4. باز 

کنید. کانکتور چراغ مه شکن )فلش( و دسته سیم را از سپر عقب جدا   .a

ج نمایید. کنید)فلش( و چراغ را خار b. 4 عدد مهره نگهدارنده چراغ مه شکن را باز 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1507

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–100

36

High Mounted Stop Light Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
4. Remove the high mounted stop light assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from high mounted 
stop light assembly.
(Tightening torque: 2.5 ± 0.5 N·m)

b. Remove high mounted stop light assembly from tonneau cover assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350330

چراغ	ترمز	وسط
کردن باز	

کرده و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   -1
کنید کابل منفی باتری را جدا   -2

کنید. 3- طاقچه عقب را باز 
کردن چراخ ترمز وسط 4- باز 

کنید)فلش( a. 2 عدد پیچ نگهدارنده چراغ ترمز وسط را باز 

کنید. b. چراغ ترمز وسط را از طاقچه عقب جدا 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1506

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–99

36

Rear Fog Light and Back-up Light

Removal

HINT:

Use same procedures for rear fog light and back-up light.
Procedures listed below are for rear fog light.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
4. Remove the rear fog light assembly.

a. Remove rear fog light connector (arrow) and wire 
harness clip from rear bumper.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from rear fog light 
assembly, and remove rear fog light. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350320

RM1A350321

چراغ	دنده	عقب	و	مه	شکن
کردن باز	

تذکر:
نحوه باز و بست چراغ دنده عقب و مه شکن یکسان است.	 
نحوه باز و بست چراغ مه شکن عقب توضیح داده می شود.	 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر عقب را باز 
کردن چراغ مه شکن عقب 4. باز 

کنید. کانکتور چراغ مه شکن )فلش( و دسته سیم را از سپر عقب جدا   .a

ج نمایید. کنید)فلش( و چراغ را خار b. 4 عدد مهره نگهدارنده چراغ مه شکن را باز 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–102

36

Luggage Compartment Light Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the luggage compartment light assembly.

a. Open the luggage compartment door.
b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

out one end of luggage compartment light carefully.

c. Disconnect the luggage compartment light assembly 
wire harness connector (arrow).

d. Remove the luggage compartment light assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350370

RM1A350380

چراغ	صندوق	عقب
کردن باز	

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
کردن چراخ صندوق عقب 3. باز 

کنید. a. درب صندوق عقب را باز 
گوشتی تخت یکی از چراغ های صندوق را به دقت از قاب آن جدا  b. بوسیله پیچ 

کنید.

کنید)فلش( c. سوکت چراغ را جدا 

ج نمایید. d. چراغ صندوق عقب را خار

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–101

36

License Plate Light Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the license plate light assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from license plate 
light cover, and remove license plate light cover 
together with bulb.
(Tightening torque: 1.2 ± 0.2 N·m)

b. Remove the luggage compartment door trim assembly.
c. Push elastic claw of license plate light socket from 

metal plate hole, and detach license plate light socket.

d. Disconnect license plate light wire harness connector, 
and remove license plate light socket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A350340

RM1A350350

RM1A350360

چراغ	پالک
کردن باز	

تذکر:
ک سمت چپ و راست مشابه هم است. نحوه باز و بست چراغ پا

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

ک کردن چراخ پا 3.  باز 
ج  کاور را به همراه المپ خار کنید)فلش( و  ک را باز  کاور چراغ پا a. 2 عدد پیچ 

نمایید.

کنید. b. موکت صندوق را جدا 
کنید. ک را فشار داده و آن را جدا  c. خار چراغ پا

کنید. ک را جدا  d. سوکت چراغ پا

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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بستن
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Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1508

35	-	سیستم	روشنایی	

Chery Automobile Co., Ltd.

36 - LIGHTING SYSTEM

36–101

36

License Plate Light Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the license plate light assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from license plate 
light cover, and remove license plate light cover 
together with bulb.
(Tightening torque: 1.2 ± 0.2 N·m)

b. Remove the luggage compartment door trim assembly.
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and remove license plate light socket.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
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تذکر:
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–4

37

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Front Wiper Arm Fixing Nut 15 ± 2.5

Wiper Motor and Link Rod Assembly Fixing Bolt 10 ± 1.5

Guide Pipe Assembly Fixing Bolt 7 ± 1.5

Washer Fluid Reservoir Assembly Upper Fixing Bolt 7 ± 1.5

Washer Fluid Reservoir Assembly Lower Fixing Bolt 5 ± 1.5

Fixing Bolt Between Washer Fluid Reservoir Bracket 
and Washer Fluid Reservoir Assembly 5 ± 1.5

Fixing Bolt Between Washer Fluid Reservoir Bracket 
and Body 7 ± 1.5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهایمجاز جدول

ابزار
ابزارعمومی

)N·m(گشتاور توضیح

2.5 ± 15 کن چلو  کننده بازوئی برف پا مهره ثابت 

1.5 ± 10 کن  کننده مجموعه اهرم بندی موتور برف پا پیچ ثابت 

1.5 ± 7 کننده لوله ورودی مخزن پیچ ثابت 

1.5 ± 7 کننده باالیی مجموعه مخزن مایع شیشه شور  پیچ ثابت 
1.5 ± 5 کننده پایینی مجموعه مخزن مایع شیشه شور  پیچ ثابت 
1.5 ± 5 کننده بین پایه مخزن مایع شیشه شور و مجموعه مخزن مایع شیشه شور پیچ ثابت 
1.5 ± 7 کننده بین پایه مخزن شیشه شور و بدنه  پیچ ثابت 

مولتی متر دیجیتال 
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–3

37

WIPER AND WASHER

GENERAL INFORMATION

Description

Wiper and washer equipment, controlled by wiper switch assembly, is important for cleaning the front 
windshield assembly, and it only operates when ignition switch is ON. Driver can control all operations of 
wiper and washer by moving switch control lever.

1 - Front Wiper Arm Trim Cap 2 - Front Main Wiper Arm

3 - Front Wiper Arm Main Blade 4 - Front Wiper Arm Sub Blade

5 - Front Sub Wiper Arm 6 - Front Windshield Lower Support Assembly

7 - Front Washer Nozzle Assembly 8 - Wiper Motor and Link Rod Assembly

9 - Washer Line Assembly 10 - Guide Pipe Assembly

11 - Washer Fluid Reservoir Assembly 12 - Front Washer Pump Assembly

13 - Washer Fluid Reservoir Bracket

RM1A360010

×4

10

11

13

12

1

2

3

4

9

8

6

7

5

تجهیــزات بــرف پاکــن و شیشــه شــور کــه بوســیله مجموعــه ســوئیچ بــرف پاکــن کنتــرل مــی گردنــد، بــرای تمیــز ســازی مجموعــه شیشــه جلــو مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. و 
کننــد. راننــده مــی توانــد تمامــی عملکردهــای بــرف پاکــن و شیشــه شــور را بوســیله حرکــت دادن ســوئیچ بــرف پاک کــن تحــت  کار مــی  کــه خــودرو روشــن اســت  تنهــا زمانــی 

اختیار داشــته باشــد. 

آشنایی
معرفی

کن جلو چپ  ک  2.بازوئی برف پا کن جلو  ک  1.درپوش پیچ بازوئی برف پا

کن جلو راست ک  4.تیغه  برف پا کن جلو چپ ک  3.تیغه برف پا

ک کن 6.قاب برف پا کن جلو راست 5.بازوئی برف پا

کن  ک  8.مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا 7.مجموعه نازل شیشه شور جلو

10.لوله ورودی مخزن 9.مجموعه لوله شیشه شور 

12.پمپ شیشه شور 11.مجموعه مخزن مایع شیشه شور

13.پایه مخزن مایع شیشه شور
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37 - WIPER AND WASHER

37–4

37

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Front Wiper Arm Fixing Nut 15 ± 2.5

Wiper Motor and Link Rod Assembly Fixing Bolt 10 ± 1.5

Guide Pipe Assembly Fixing Bolt 7 ± 1.5

Washer Fluid Reservoir Assembly Upper Fixing Bolt 7 ± 1.5

Washer Fluid Reservoir Assembly Lower Fixing Bolt 5 ± 1.5

Fixing Bolt Between Washer Fluid Reservoir Bracket 
and Washer Fluid Reservoir Assembly 5 ± 1.5

Fixing Bolt Between Washer Fluid Reservoir Bracket 
and Body 7 ± 1.5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهایمجاز جدول

ابزار
ابزارعمومی

)N·m(گشتاور توضیح

2.5 ± 15 کن چلو  کننده بازوئی برف پا مهره ثابت 

1.5 ± 10 کن  کننده مجموعه اهرم بندی موتور برف پا پیچ ثابت 

1.5 ± 7 کننده لوله ورودی مخزن پیچ ثابت 

1.5 ± 7 کننده باالیی مجموعه مخزن مایع شیشه شور  پیچ ثابت 
1.5 ± 5 کننده پایینی مجموعه مخزن مایع شیشه شور  پیچ ثابت 
1.5 ± 5 کننده بین پایه مخزن مایع شیشه شور و مجموعه مخزن مایع شیشه شور پیچ ثابت 
1.5 ± 7 کننده بین پایه مخزن شیشه شور و بدنه  پیچ ثابت 

مولتی متر دیجیتال 
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اختیار داشــته باشــد. 

آشنایی
معرفی

کن جلو چپ  ک  2.بازوئی برف پا کن جلو  ک  1.درپوش پیچ بازوئی برف پا

کن جلو راست ک  4.تیغه  برف پا کن جلو چپ ک  3.تیغه برف پا

ک کن 6.قاب برف پا کن جلو راست 5.بازوئی برف پا

کن  ک  8.مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا 7.مجموعه نازل شیشه شور جلو

10.لوله ورودی مخزن 9.مجموعه لوله شیشه شور 

12.پمپ شیشه شور 11.مجموعه مخزن مایع شیشه شور

13.پایه مخزن مایع شیشه شور
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ابزارعیبیابی
X-431 3Gتسترعیبیاب

کنید: زمانیکه تستر عیب یاب X-431 3G متصل می 
کنید.	  کانکتور عیب یابی )DLC( برای برقراری ارتباط با خودرو متصل  تستر عیب یاب X-431 3G )جدیدترین نرم افراز( را به 
کانکتور عیب یابی در زیر داشبورد و سمت راست راننده قرار دارد.	 
کانکتور عیب یابی ذورنقه ای شکل بوده و  دارای 16 پایه.	 

مولتیمتردیجیتال
در زمان استفاده از مولتی متر دیجیتال:	 
کار می رود.	  برای عیب یابی های الکتریکی  و دسته سیم ها به 
به دنبال خطای پایه ای بگردید.	 
کنید. 	  گیری  ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه 

راهنمایعیبیابی
ــا بــا واحــد الکترونیکــی خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا  کنیــد ت کانکتــور عیب یابــی)DLC( متصــل  1- تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــراز( را بــه 

کنــد. ارتبــاط برقــرار مــی 
که خطا دائمی بوده و تست عیب یابی و رویه تعمیر را انجام دهید. کنید  2- تایید 

که DTC شناسایی شود خطا دائم است. 3- در صورتی 
کنید. گیری ولتاژ سیستم الکترونیکی استفاده  4- تنها از مولتی متر برای اندازه 

گرفته شود.  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  کنید  ع  5- به اطالعیه فنی رجو
کنید. 6- از نظر بصری دسته سیم های مرتبط را بررسی 

کنید. کرده و تمیز  کنترل  کدهای خطا را  کن و شیشه شور مرتبط با  ک  7- تمام اتصال بدنه های سیستم برف پا
گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه اعمــال  گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا بــه طــور همزمــان وجــود دارد، بــه دیا کــه چندیــن  8- درصورتــی 

کنیــد.  شــده بــه  DTC مراجعــه 
کدهایخطاموقت عیبیابی

کنید:	  کد خطای موقت،مراحل زیر را طی  در صورت وجود 
کانکتورها شل نباشند.	  که  کنید  کنترل 
که دسته سیم فرسوده، سوراخ شده، فشرده شده و یا شکسته نباشد.	  کنید  کنترل 
که آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع و وصل می شود یا خیر؟	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
کنید.	  خ می دهد را شبیه سازی  کد خطا در آن ر که  کنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
ک می شود؟	  کد خطا پا که آیا در تست تکان دادن دسته سیم ها، پارامتر ها تغییر می یابند؟و یا  کنید  بررسی 
به دنبال ترمینال های فرسوده، برآمده شده،خم شده و یا شکسته بگردید.	 
کــرده و همینطــور بــه 	  کانکتــور دســته ســیم هــا و غیــره را بازدیــد و بررســی  کــن، دســته ســیم هــا و یــا  ک  گاه مجموعــه موتــور بــرف پــا قســمت هــای تکیــه 

کــه احتمــاال باعــث ایجــاد ســیگنال خطــا هســتند.  دنبــال ایرادهــای مــوارد خارجــی، آســیب هــا و غیــره و بگردیــد 
کنید.	  کرده و تمیز  کنترل  کد خطای دائمی را  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با  تمامی 
کــد خطــا 	  کــه  کــرده و ســپس آن را بــه یــک خــودروی دیگــر ببندیــد و آزمایــش را انجــام دهیــد. در صورتــی  واحــد کنتــرل بدنــه BCM را از خــودرو دارای نقــص بــاز 

کــه کــد خطــا پــاک شــد واحــد کنتــرل بدنــه BCM را مجــددا بــه خــودرو اصلــی ببندیــد.  پــاک نشــد واحــد کنتــرل بدنــه BCM معیــوب اســت ولــی در صورتــی 
کــد 	  گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه اعمــال شــده بــه  گرام هــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا، بــه دیا درصــورت وجــود همزمــان چندیــن 

کنیــد.  خطــا مراجعــه 
کنید.	  گرفته شود مراجعه  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1516

36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

عیبیابیوتست|جدولایرادات

جدولایرادات
نکته:

کنید. قسمت های معیوب را تنظیم و یا تعمیر و  کنید. هر حوزه مورد تردید را به ترتیب بررسی  کمک به تعیین علت مشکل استفاده  از جدول عیب یابی برای 
کنید. یا د ر صورت لزوم تعویض 

حوزهموردتردید عالمت

فیوز

کند. کار نمی  کن و شیشه شور  ک  هر دو سیستم های برف پا

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

پمپ شیشه شور جلو

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کار نمی کند. ک کن  کند برف پا کندور تند و  ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کار نمی کند. ک کن  کنتایمر برف پا ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

فیوز

کند. کار نمی  کن جلو  ک  سیستم برف پا

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا کنید به پایین  کن جلو را خاموش می  ک  که سوییچ برف پا کن جلو و تیغه آن زمانی  ک  بازوئی برف پا
گردد. BCMشیشه بر نمی 

کانکتور و دسته سیم
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کار می رود.	  برای عیب یابی های الکتریکی  و دسته سیم ها به 
به دنبال خطای پایه ای بگردید.	 
کنید. 	  گیری  ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه 

راهنمایعیبیابی
ــا بــا واحــد الکترونیکــی خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا  کنیــد ت کانکتــور عیب یابــی)DLC( متصــل  1- تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــراز( را بــه 

کنــد. ارتبــاط برقــرار مــی 
که خطا دائمی بوده و تست عیب یابی و رویه تعمیر را انجام دهید. کنید  2- تایید 

که DTC شناسایی شود خطا دائم است. 3- در صورتی 
کنید. گیری ولتاژ سیستم الکترونیکی استفاده  4- تنها از مولتی متر برای اندازه 

گرفته شود.  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  کنید  ع  5- به اطالعیه فنی رجو
کنید. 6- از نظر بصری دسته سیم های مرتبط را بررسی 

کنید. کرده و تمیز  کنترل  کدهای خطا را  کن و شیشه شور مرتبط با  ک  7- تمام اتصال بدنه های سیستم برف پا
گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه اعمــال  گرامهــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا بــه طــور همزمــان وجــود دارد، بــه دیا کــه چندیــن  8- درصورتــی 

کنیــد.  شــده بــه  DTC مراجعــه 
کدهایخطاموقت عیبیابی

کنید:	  کد خطای موقت،مراحل زیر را طی  در صورت وجود 
کانکتورها شل نباشند.	  که  کنید  کنترل 
که دسته سیم فرسوده، سوراخ شده، فشرده شده و یا شکسته نباشد.	  کنید  کنترل 
که آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع و وصل می شود یا خیر؟	  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
کنید.	  خ می دهد را شبیه سازی  کد خطا در آن ر که  کنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
ک می شود؟	  کد خطا پا که آیا در تست تکان دادن دسته سیم ها، پارامتر ها تغییر می یابند؟و یا  کنید  بررسی 
به دنبال ترمینال های فرسوده، برآمده شده،خم شده و یا شکسته بگردید.	 
کــرده و همینطــور بــه 	  کانکتــور دســته ســیم هــا و غیــره را بازدیــد و بررســی  کــن، دســته ســیم هــا و یــا  ک  گاه مجموعــه موتــور بــرف پــا قســمت هــای تکیــه 

کــه احتمــاال باعــث ایجــاد ســیگنال خطــا هســتند.  دنبــال ایرادهــای مــوارد خارجــی، آســیب هــا و غیــره و بگردیــد 
کنید.	  کرده و تمیز  کنترل  کد خطای دائمی را  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با  تمامی 
کــد خطــا 	  کــه  کــرده و ســپس آن را بــه یــک خــودروی دیگــر ببندیــد و آزمایــش را انجــام دهیــد. در صورتــی  واحــد کنتــرل بدنــه BCM را از خــودرو دارای نقــص بــاز 

کــه کــد خطــا پــاک شــد واحــد کنتــرل بدنــه BCM را مجــددا بــه خــودرو اصلــی ببندیــد.  پــاک نشــد واحــد کنتــرل بدنــه BCM معیــوب اســت ولــی در صورتــی 
کــد 	  گونــه اتصــال بدنــه مشــترک یــا منبــع تغذیــه اعمــال شــده بــه  گرام هــای مــدار بــرای جســتجوی هــر  کــد خطــا، بــه دیا درصــورت وجــود همزمــان چندیــن 

کنیــد.  خطــا مراجعــه 
کنید.	  گرفته شود مراجعه  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 
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عیبیابیوتست|جدولایرادات

جدولایرادات
نکته:

کنید. قسمت های معیوب را تنظیم و یا تعمیر و  کنید. هر حوزه مورد تردید را به ترتیب بررسی  کمک به تعیین علت مشکل استفاده  از جدول عیب یابی برای 
کنید. یا د ر صورت لزوم تعویض 

حوزهموردتردید عالمت

فیوز

کند. کار نمی  کن و شیشه شور  ک  هر دو سیستم های برف پا

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

پمپ شیشه شور جلو

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کار نمی کند. ک کن  کند برف پا کندور تند و  ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کار نمی کند. ک کن  کنتایمر برف پا ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

فیوز

کند. کار نمی  کن جلو  ک  سیستم برف پا

کن ک  مجموعه سوییچ برف پا

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

BCM

کانکتور و دسته سیم

کن ک  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا کنید به پایین  کن جلو را خاموش می  ک  که سوییچ برف پا کن جلو و تیغه آن زمانی  ک  بازوئی برف پا
گردد. BCMشیشه بر نمی 

کانکتور و دسته سیم
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کنید. کدخطا،عیبیابی براساسمراحلعیبیابیمربوطبه 6

کنید. براساسجدولعالئمایراد،عیبیابی 7

کنید. تعویض،تعمیرویاتنظیم 8

کنید. پسازانجامتست،ازرفعایراداطمینانحاصل ۹

پایان 10

بعدی

بعدی

بعدی

بعدی

کدهایخطا لیست

DTCتعریف DTCکد

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار  B1014-71

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار  B1015-71

کنترل شیشه شور جلو خطای مدار  B1017-71
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بازدیدوبررسیاتصالبدنه
کل سیستم الکتریکی بگذارند. نقاط اتصال بدنه اغلب در معرض  کل سیستم الکتریکی اهمیت زیادی دارند می توانند تاثیر مهمی بر  اتصال بدنه ها برای 

کسیده شدن می تواند مقاومت مدار را افزایش دهند. این وضعیت می  ک، و یا سایر مواد خورنده قرار دارند. پوسیدگی )زنگ خوردگی( و ا گرد و خا رطوبت، 
کنید: کنترل  ح ذیل  گذارد. اتصال بدنه ها را به شر تواند بر روی عملکرد صحیح مدار تاثیر 

کنید.. 1 پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد.. 3 گردید  کرده تا مطمئن  آنها را در صورت لزوم تمیز 
پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.. 4
کند یا نه؟. 5 که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل 
که دسته سیم ها تمیز . 6 گردید  که به درستی نصب شده اند یا خیر؟ مطمئن  کنید  کنترل  گر چندین دسته سیم در یک اتصال بدنه مشترک هستند،  ا

کرده اند.  هستند وبه طور مطمئنی محکم شده اند و اتصال بدنه خوبی را ایجاد 
رویهعیبیابی

نکته:
کنید: کن و شیشه شور استفاده  ک  از رویه های زیر برای عیب یابی سیستم های برف پا

کارگاهببرید خودرورابه 1

کنید کنترل ولتاژباتریرا 2

تحلیلاظهاراتمشتری 3

کدهایخطارابخوانید 4

کنید. کدخطاییوجودندارد،تعمیراتراشروع گرهیچ ا 5

بهمرحله6بروید. کدخطاوجوددارد

کدهایخطایذخیرهشدهدرحافظهبهمرحله7بروید. برای کدخطاوجودندارد

ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت است.
کنید. که زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض و یا شارژ  در صورتی 

بعدی 
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کنید. کدخطا،عیبیابی براساسمراحلعیبیابیمربوطبه 6

کنید. براساسجدولعالئمایراد،عیبیابی 7

کنید. تعویض،تعمیرویاتنظیم 8

کنید. پسازانجامتست،ازرفعایراداطمینانحاصل ۹

پایان 10

بعدی

بعدی

بعدی

بعدی

کدهایخطا لیست

DTCتعریف DTCکد

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار  B1014-71

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار  B1015-71

کنترل شیشه شور جلو خطای مدار  B1017-71
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بازدیدوبررسیاتصالبدنه
کل سیستم الکتریکی بگذارند. نقاط اتصال بدنه اغلب در معرض  کل سیستم الکتریکی اهمیت زیادی دارند می توانند تاثیر مهمی بر  اتصال بدنه ها برای 

کسیده شدن می تواند مقاومت مدار را افزایش دهند. این وضعیت می  ک، و یا سایر مواد خورنده قرار دارند. پوسیدگی )زنگ خوردگی( و ا گرد و خا رطوبت، 
کنید: کنترل  ح ذیل  گذارد. اتصال بدنه ها را به شر تواند بر روی عملکرد صحیح مدار تاثیر 

کنید.. 1 پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا تمامی سطوح تماس را برای خرشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد.. 3 گردید  کرده تا مطمئن  آنها را در صورت لزوم تمیز 
پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.. 4
کند یا نه؟. 5 که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل 
که دسته سیم ها تمیز . 6 گردید  که به درستی نصب شده اند یا خیر؟ مطمئن  کنید  کنترل  گر چندین دسته سیم در یک اتصال بدنه مشترک هستند،  ا

کرده اند.  هستند وبه طور مطمئنی محکم شده اند و اتصال بدنه خوبی را ایجاد 
رویهعیبیابی

نکته:
کنید: کن و شیشه شور استفاده  ک  از رویه های زیر برای عیب یابی سیستم های برف پا

کارگاهببرید خودرورابه 1

کنید کنترل ولتاژباتریرا 2

تحلیلاظهاراتمشتری 3

کدهایخطارابخوانید 4

کنید. کدخطاییوجودندارد،تعمیراتراشروع گرهیچ ا 5

بهمرحله6بروید. کدخطاوجوددارد

کدهایخطایذخیرهشدهدرحافظهبهمرحله7بروید. برای کدخطاوجودندارد

ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت است.
کنید. که زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض و یا شارژ  در صورتی 

بعدی 
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منطقشناسییعیبیابیخودکار

علتاحتمالی شرطشناسایی
DTC

DTCتعریف DTCکد

کن	  ک  مجموعه سوئیچ برف پا
کن 	  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا
کانکتور یا دسته سیم	 
 	)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ روشن 

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار 
B1014-71

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار 
B1015-71

DTCروشتایید
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید	 
کنید و با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده 	  کانکتور عیب یابی )DLC( وصل  تستر عیب یاب X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

ها ارتباط برقرار نمایید.
کنید	  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید.	  سوئیچ را در وضعیت lock قرار داده و چند لحظه صبر 
کنید.	  کد را انتخاب  کرده و سپس خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  گردد، خطای نشان داده شده بوسیله DTC جاری است، به مرحله ۱ عیب یابی مراجعه  که DTC شناسایی  در صورتی 
که DTC شناسایی نشده است، خطای نشان داده شده موقت بوده است. لطفا به عیب یابی DTC موقت مراجعه نمایید.	  در صورتی 

برای بررسی تست و عیب یابی سیستم های برقی، به مدار مربوطه و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

کنید کنترل کنرا مجموعهسوئیچبرفپاک 1

کنید کنترل کنرا مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاک ۲

کرده و آن را به خودروی دیگری ببندید و تست را انجام دهید  که ایراد دارد را جدا  ک کن خودرویی  الف-مجموعه سوئیچ برف پا
کنید  کانکتورها را وصل  ب-تمامی 

کنید  کرده و سوئیچ جرقه را روشن  ج-کابل منفی باتری را متصل 
کارکرد درستی دارد؟ ک کن  د-آیای برف پا

کرده و آن را به خودروی دیگری ببندید و تست را انجام دهید.  که ایراد دارد را جدا  ک کن خودرویی  الف-مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا
کنید  کانکتورها را وصل  ب-تمامی 

کنید  کرده و سوئیچ را روشن  ج-کابل منفی باتری را متصل 

رویهعیبیابی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید کنراتعویض مجموعهبرفپاک
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–11

37

DTC B1014-71 Front Wiper Low Speed Control Circuit Actuator Stuck

DTC B1015-71 Front Wiper High Speed Control Circuit Actuator Stuck
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TO AUDIO 
SYSTEM

TO COMBINATION LIGHT SWITCH/
POWER WINDOW SWITCHES

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار  B1014-71 کدخطا

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار  B1015-71 کدخطا

STARTیاONسوئیچ در موقیت STARTیاONسوئیچ در موقیت

BCMفیوز
جعبه فیوز داشبورد
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

منطقشناسییعیبیابیخودکار

علتاحتمالی شرطشناسایی
DTC

DTCتعریف DTCکد

کن	  ک  مجموعه سوئیچ برف پا
کن 	  مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا
کانکتور یا دسته سیم	 
 	)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ روشن 

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار 
B1014-71

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار 
B1015-71

DTCروشتایید
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید	 
کنید و با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده 	  کانکتور عیب یابی )DLC( وصل  تستر عیب یاب X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

ها ارتباط برقرار نمایید.
کنید	  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید.	  سوئیچ را در وضعیت lock قرار داده و چند لحظه صبر 
کنید.	  کد را انتخاب  کرده و سپس خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  گردد، خطای نشان داده شده بوسیله DTC جاری است، به مرحله ۱ عیب یابی مراجعه  که DTC شناسایی  در صورتی 
که DTC شناسایی نشده است، خطای نشان داده شده موقت بوده است. لطفا به عیب یابی DTC موقت مراجعه نمایید.	  در صورتی 

برای بررسی تست و عیب یابی سیستم های برقی، به مدار مربوطه و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

کنید کنترل کنرا مجموعهسوئیچبرفپاک 1

کنید کنترل کنرا مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاک ۲

کرده و آن را به خودروی دیگری ببندید و تست را انجام دهید  که ایراد دارد را جدا  ک کن خودرویی  الف-مجموعه سوئیچ برف پا
کنید  کانکتورها را وصل  ب-تمامی 

کنید  کرده و سوئیچ جرقه را روشن  ج-کابل منفی باتری را متصل 
کارکرد درستی دارد؟ ک کن  د-آیای برف پا

کرده و آن را به خودروی دیگری ببندید و تست را انجام دهید.  که ایراد دارد را جدا  ک کن خودرویی  الف-مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا
کنید  کانکتورها را وصل  ب-تمامی 

کنید  کرده و سوئیچ را روشن  ج-کابل منفی باتری را متصل 

رویهعیبیابی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید کنراتعویض مجموعهبرفپاک
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–11

37

DTC B1014-71 Front Wiper Low Speed Control Circuit Actuator Stuck

DTC B1015-71 Front Wiper High Speed Control Circuit Actuator Stuck
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SYSTEM

TO COMBINATION LIGHT SWITCH/
POWER WINDOW SWITCHES

ک کن کند برف پا کنترل دور  خطای مدار  B1014-71 کدخطا

ک کن کنترل دور تند برف پا خطای مدار  B1015-71 کدخطا

STARTیاONسوئیچ در موقیت STARTیاONسوئیچ در موقیت
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Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–14

37

g. Disconnect body wire harness connector B-001 and 
ground point B-024.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-001 and ground point 
B-024 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-027.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-027 according to table below.

RM1A360300

-+

4321

B-001

B-024

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-001 (4) - B-024 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-001

RM1A360310I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (11) - I-027 
(10) Always Continuity

I-001 (19) - I-027 
(2) Always Continuity

I-001 (4) - I-027 
(1) Always Continuity

I-001 (18) - I-027 
(4) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–14

37

g. Disconnect body wire harness connector B-001 and 
ground point B-024.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-001 and ground point 
B-024 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-027.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-027 according to table below.

RM1A360300

-+

4321

B-001

B-024

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-001 (4) - B-024 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-001

RM1A360310I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (11) - I-027 
(10) Always Continuity

I-001 (19) - I-027 
(2) Always Continuity

I-001 (4) - I-027 
(1) Always Continuity

I-001 (18) - I-027 
(4) Always Continuity

کنید . 7 کانکتور B – 001  دسته سیم بدنه و اتصال بدنه B – 024 را جدا 
کانکتــور B – 001  دســته ســیم بدنــه . 8 بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل  و اتصــال بدنــه B – 024 را بنــا بــه جــدول زیــر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید. 1
کنید . 2 کابل منفی باتری را جدا 
کانکتورهای I – 001 و I - 027 دسته سیم داشبورد را جدا کنید .. 3
4 .   I – 001 و  I - 027 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل  دســته ســیم داشــبورد را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرطاستاندارد شرط اتصالمولتیمتر

متصل  کلیه شرایط در  B – 001 (4) - B – 024

کنید کنترل کانکتورودستهسیمداشبوردرا 4

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (11) – I – 027 (10)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (19) – I – 027 (2)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (4) – I – 027 (1)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (18) – I – 027 (4)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کابلراتعویضنمایید. کانکتورودسته
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–13

37

d. Check operation condition of wiper motor and link rod assembly.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-051 and 

B-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-051 and B-001 
according to table below.

e. Disconnect body wire harness connectors B-054 and 
B-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-054 and B-001 
according to table below.

Replace wiper motor and link rod 

assembly

NG

3 Check body wire harness and connector

OK

RM1A360280

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4321

B-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (2) - 
B-001 (3) Always Continuity

RM1A360290

-+

4321

B-001

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-054

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (15) - 
B-001 (2) Always Continuity

B-054 (17) - 
B-001 (1) Always Continuity

کنید کنترل کانکتورودستهسیمبدنهرا 3

ک کن عملکرد درستی دارد؟ د-آیا مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

سوئیچ احتراق را در وضعیت قفل قرار دهید. 1
کنید . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید . 3 کانکتورهای B – 051 و B – 001 را جدا 
4 .  B – 001 و  B – 051 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

دســته ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر کنتــرل کنیــد 

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B – 051 (2) – B – 001 (3)

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B – 051 (3) – B – 001 (3)

کنید.. 5 کانکتورهای B – 051  و B – 001 دسته سیم بدنه  را جدا 
6 . B – 001 و  B – 051 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنتــرل کنید. دســته ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط دائم B – 051 (15) – B – 001 (2)

برقراری ارتباط دائم  B – 051 (17) – B – 001 (1)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنراتعویضنمایید مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاک
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–14

37

g. Disconnect body wire harness connector B-001 and 
ground point B-024.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-001 and ground point 
B-024 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-027.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-027 according to table below.

RM1A360300

-+

4321

B-001

B-024

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-001 (4) - B-024 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-001

RM1A360310I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (11) - I-027 
(10) Always Continuity

I-001 (19) - I-027 
(2) Always Continuity

I-001 (4) - I-027 
(1) Always Continuity

I-001 (18) - I-027 
(4) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–14

37

g. Disconnect body wire harness connector B-001 and 
ground point B-024.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-001 and ground point 
B-024 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-027.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-027 according to table below.

RM1A360300

-+

4321

B-001

B-024

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-001 (4) - B-024 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

-+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I-001

RM1A360310I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (11) - I-027 
(10) Always Continuity

I-001 (19) - I-027 
(2) Always Continuity

I-001 (4) - I-027 
(1) Always Continuity

I-001 (18) - I-027 
(4) Always Continuity

کنید . 7 کانکتور B – 001  دسته سیم بدنه و اتصال بدنه B – 024 را جدا 
کانکتــور B – 001  دســته ســیم بدنــه . 8 بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل  و اتصــال بدنــه B – 024 را بنــا بــه جــدول زیــر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید. 1
کنید . 2 کابل منفی باتری را جدا 
کانکتورهای I – 001 و I - 027 دسته سیم داشبورد را جدا کنید .. 3
4 .   I – 001 و  I - 027 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل  دســته ســیم داشــبورد را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرطاستاندارد شرط اتصالمولتیمتر

متصل  کلیه شرایط در  B – 001 (4) - B – 024

کنید کنترل کانکتورودستهسیمداشبوردرا 4

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (11) – I – 027 (10)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (19) – I – 027 (2)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (4) – I – 027 (1)

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  I – 001 (18) – I – 027 (4)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کابلراتعویضنمایید. کانکتورودسته
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–13

37

d. Check operation condition of wiper motor and link rod assembly.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-051 and 

B-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-051 and B-001 
according to table below.

e. Disconnect body wire harness connectors B-054 and 
B-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-054 and B-001 
according to table below.

Replace wiper motor and link rod 

assembly

NG

3 Check body wire harness and connector

OK

RM1A360280

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

4321

B-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (2) - 
B-001 (3) Always Continuity

RM1A360290

-+

4321

B-001

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

B-054

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (15) - 
B-001 (2) Always Continuity

B-054 (17) - 
B-001 (1) Always Continuity

کنید کنترل کانکتورودستهسیمبدنهرا 3

ک کن عملکرد درستی دارد؟ د-آیا مجموعه اهرم بندی و موتور برف پا

سوئیچ احتراق را در وضعیت قفل قرار دهید. 1
کنید . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید . 3 کانکتورهای B – 051 و B – 001 را جدا 
4 .  B – 001 و  B – 051 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

دســته ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر کنتــرل کنیــد 

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B – 051 (2) – B – 001 (3)

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B – 051 (3) – B – 001 (3)

کنید.. 5 کانکتورهای B – 051  و B – 001 دسته سیم بدنه  را جدا 
6 . B – 001 و  B – 051 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنتــرل کنید. دســته ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط دائم B – 051 (15) – B – 001 (2)

برقراری ارتباط دائم  B – 051 (17) – B – 001 (1)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنراتعویضنمایید مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاک
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–16

37

DTC B1017-71 Front Washer Control Circuit Actuator Stuck

EM1A360030

BCM(1/3)

RELAY

3-10

1

2

WASHER 
MOTORM

G32

H13

W
B

r
W

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (G/H)

Q-001

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

12

Gr
Q-003

W
Q-013

W
B-019

W
B-054

Q-003

B-019
Q-013

B-054
B-051

BM01
7.5A

جعبه فیوز محفظه موتور

پمپ شیشه شور

کنترل شیشه شور خطای مدار  B1017-71 کدخطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–15

37

e. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-027 and I-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-027 and 
I-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

-+

RM1A360320

I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-027 (3) - I-001 
(32) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

Replace Body Control Module ( BCM)NG

System is normal

OK

کدهایخطارابخوانید 5

ایرادبرطرفشدهاست.

کانکتورهای I - 027    و I – 001 دسته سیم داشبورد را جدا کنید . 5
6 . I – 001 و   I - 027 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد  کنتــرل  دســته ســیم صفحــه نشــان دهنــده هــا را بنــا بــه جــدول زیــر 

کانکتورودستهسیمصفحهنشاندهندههاراتعویضویاتعمییرکنید

اتصالمولتیمتر شرط شرطاستاندارد
I – 027 (3) – I- 001 (32) کلیه شرایط در  برقراری ارتباط

کنید . 1 کانکتورها را متصل  تمام 
کنید . 2 کابل منفی باتری را وصل 
کنید . 3 سوئیچ را روشن 
کنید.. 4 ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید . 5 سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید . 6 سوئیچ را روشن 
کــد خطــا همچنــان وجــود . 7 کنتــرل بدنــه )BCM( را بخوانیــد. آیــا  بــا اســتفاده از تســتر عیــب یــاب X – 431 3G، کدهــای خطــای ذخیــره شــده در واحــد 

دارد؟

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل بدنه )BCM( را تعویض  واحد 

کانکتورودستهسیمداشبوردراتعویضویاتعمیرکنید

بله

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر
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Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–16

37

DTC B1017-71 Front Washer Control Circuit Actuator Stuck

EM1A360030

BCM(1/3)

RELAY

3-10

1

2

WASHER 
MOTORM

G32

H13

W
B

r
W

ENGINE COMPARTMENT 
FUSE AND RELAY BOX (G/H)

Q-001

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

G40

G20

G39

G19

G38

G18

G37

G17

G36

G16

G35

G15

G34

G14

G33

G13

G32

G12

G31

G11

G30

G10

G29

G9

G28

G8

G27

G7

G26

G6

G25

G5

G24

G4

G23

G3

G22

G2

G21

G1

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

12

Gr
Q-003

W
Q-013

W
B-019

W
B-054

Q-003

B-019
Q-013

B-054
B-051

BM01
7.5A

جعبه فیوز محفظه موتور

پمپ شیشه شور

کنترل شیشه شور خطای مدار  B1017-71 کدخطا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–15

37

e. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-027 and I-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-027 and 
I-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

-+

RM1A360320

I-027

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-027 (3) - I-001 
(32) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

Replace Body Control Module ( BCM)NG

System is normal

OK

کدهایخطارابخوانید 5

ایرادبرطرفشدهاست.

کانکتورهای I - 027    و I – 001 دسته سیم داشبورد را جدا کنید . 5
6 . I – 001 و   I - 027 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد  کنتــرل  دســته ســیم صفحــه نشــان دهنــده هــا را بنــا بــه جــدول زیــر 

کانکتورودستهسیمصفحهنشاندهندههاراتعویضویاتعمییرکنید

اتصالمولتیمتر شرط شرطاستاندارد
I – 027 (3) – I- 001 (32) کلیه شرایط در  برقراری ارتباط

کنید . 1 کانکتورها را متصل  تمام 
کنید . 2 کابل منفی باتری را وصل 
کنید . 3 سوئیچ را روشن 
کنید.. 4 ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید . 5 سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید . 6 سوئیچ را روشن 
کــد خطــا همچنــان وجــود . 7 کنتــرل بدنــه )BCM( را بخوانیــد. آیــا  بــا اســتفاده از تســتر عیــب یــاب X – 431 3G، کدهــای خطــای ذخیــره شــده در واحــد 

دارد؟

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل بدنه )BCM( را تعویض  واحد 

کانکتورودستهسیمداشبوردراتعویضویاتعمیرکنید

بله

خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–18

37

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-019 and 

B-054.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-019 and B-054 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front bumper wire harness connectors Q-003 

and Q-013.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front bumper wire harness connectors Q-003 and Q-013 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A360340

-+

B-054 

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G32) - 
B-054 (10) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Check front bumper wire harness and connector

OK

RM1A360350

-+

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

2 1

Q-013

Q-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (1) - Q-013 
(H13) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–18

37

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-019 and 

B-054.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-019 and B-054 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front bumper wire harness connectors Q-003 

and Q-013.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front bumper wire harness connectors Q-003 and Q-013 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A360340

-+

B-054 

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G32) - 
B-054 (10) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Check front bumper wire harness and connector

OK

RM1A360350

-+

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

2 1

Q-013

Q-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (1) - Q-013 
(H13) Always Continuity

کنید. کانکتورودستهسیمرابررسی ۲

کنید. کنترل کانکتورودستهسیمسپرجلورا 3

سوییچ را در وضعیت lock قرار دهید.. 1
کنید. . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید.. 3 کانکتورهای B-019 , B-054 دسته سیم بدنه را قطع 
4 . B-019 , ــای کانکتوره ــن  ــال بی ــال، اتص ــر دیجیت ــی مت ــک مولت ــتفاده از ی ــا اس ب

کنیــد.  کنتــرل  ــر  ــق جــدول زی ــه مطاب B-054 دســته ســیم بدن

سوییچ را در وضعیت قفل قرار دهید.. 1
کنید. . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید.. 3 کانکتورهای Q-013 , Q-003 دسته سیم سپر جلو را قطع 
4 . Q-013 , کانکتورهــای ــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن  ب

کنیــد. کنتــرل  Q-003 دســته ســیم ســپر جلــو مطابــق جــدول زیــر 

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B-019 (G32)- B-054(10)

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  Q-003(1)-Q-013(H13)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورودستهسیمبدنهراتعویضیاتعمیر
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

منطقشناساییعیبیابیخودکار

علت احتمالی کد خطا  شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  DTC کد

مجموعه پمپ شیشه شور جلو	 
کانکتور	  کابل یا  دسته 
 	)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ روشن کنترل شیشه شور خطای مدار  B1017-71

DTCروشتایید
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید	 
کنید و با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده 	  کانکتور عیب یابی )DLC( وصل  تستر عیب یاب X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

ها ارتباط برقرار نمایید.
کنید	  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید.	  سوئیچ را در وضعیت lock قرار داده و چند لحظه صبر 
کنید.	  کد را انتخاب  کرده و سپس خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  گردد، خطای نشان داده شده بوسیله DTC جاری است، به مرحله ۱ عیب یابی مراجعه  که DTC شناسایی  در صورتی 
که DTC شناسایی نشده است، خطای نشان داده شده موقت بوده است. لطفا به عیب یابی DTC موقت مراجعه نمایید.	  در صورتی 

برای بررسی تست و عیب یابی سیستم های برقی، به مدار مربوطه و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

رویهعیبیابی

کنید. کنترل مجموعهپمپشیشهشورجلورا 1

کرده و تست را انجام دهید.. 1 کنید، و آن را روی  خودروی دیگری نصب  که ایراد دارد را باز  مجموعه پمپ شیشه شور جلو را از خودرویی 
کنید.. 2 کانکتورها را وصل  همه 
کنید. . 3 کنید و سوئیچ جرقه را روشن  کابل منفی باتری را وصل 
کار می کند؟. 4 آیا پمپ شیشه شور به درستی 

کنید. مجموعهپمپشیشهشورجلوراتعویض

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. مجموعهپمپشیشهشورجلوراتعویض
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–18

37

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-019 and 

B-054.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-019 and B-054 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front bumper wire harness connectors Q-003 

and Q-013.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front bumper wire harness connectors Q-003 and Q-013 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A360340

-+

B-054 

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G32) - 
B-054 (10) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Check front bumper wire harness and connector

OK

RM1A360350

-+

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

2 1

Q-013

Q-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (1) - Q-013 
(H13) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–18

37

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-019 and 

B-054.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-019 and B-054 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front bumper wire harness connectors Q-003 

and Q-013.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front bumper wire harness connectors Q-003 and Q-013 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A360340

-+

B-054 

B-019

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20

G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-019 (G32) - 
B-054 (10) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Check front bumper wire harness and connector

OK

RM1A360350

-+

H16H15H14H13H12H11H10H9

H8H7H6H5H4H3H2H1

2 1

Q-013

Q-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (1) - Q-013 
(H13) Always Continuity

کنید. کانکتورودستهسیمرابررسی ۲

کنید. کنترل کانکتورودستهسیمسپرجلورا 3

سوییچ را در وضعیت lock قرار دهید.. 1
کنید. . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید.. 3 کانکتورهای B-019 , B-054 دسته سیم بدنه را قطع 
4 . B-019 , ــای کانکتوره ــن  ــال بی ــال، اتص ــر دیجیت ــی مت ــک مولت ــتفاده از ی ــا اس ب

کنیــد.  کنتــرل  ــر  ــق جــدول زی ــه مطاب B-054 دســته ســیم بدن

سوییچ را در وضعیت قفل قرار دهید.. 1
کنید. . 2 کابل منفی باتری را قطع 
کنید.. 3 کانکتورهای Q-013 , Q-003 دسته سیم سپر جلو را قطع 
4 . Q-013 , کانکتورهــای ــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن  ب

کنیــد. کنتــرل  Q-003 دســته ســیم ســپر جلــو مطابــق جــدول زیــر 

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  B-019 (G32)- B-054(10)

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  Q-003(1)-Q-013(H13)

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورودستهسیمبدنهراتعویضیاتعمیر
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

منطقشناساییعیبیابیخودکار

علت احتمالی کد خطا  شرایط ایجاد  کد خطا تعریف  DTC کد

مجموعه پمپ شیشه شور جلو	 
کانکتور	  کابل یا  دسته 
 	)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ روشن کنترل شیشه شور خطای مدار  B1017-71

DTCروشتایید
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت lock قرار دهید	 
کنید و با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده 	  کانکتور عیب یابی )DLC( وصل  تستر عیب یاب X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

ها ارتباط برقرار نمایید.
کنید	  سوئیچ را روشن 
کنید.	  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 
کنید.	  سوئیچ را در وضعیت lock قرار داده و چند لحظه صبر 
کنید.	  کد را انتخاب  کرده و سپس خواندن  سوئیچ را روشن 
کنید.	  گردد، خطای نشان داده شده بوسیله DTC جاری است، به مرحله ۱ عیب یابی مراجعه  که DTC شناسایی  در صورتی 
که DTC شناسایی نشده است، خطای نشان داده شده موقت بوده است. لطفا به عیب یابی DTC موقت مراجعه نمایید.	  در صورتی 

برای بررسی تست و عیب یابی سیستم های برقی، به مدار مربوطه و اطالعات ارائه شده در آن مراجعه کنید.	 

  توجه

رویهعیبیابی

کنید. کنترل مجموعهپمپشیشهشورجلورا 1

کرده و تست را انجام دهید.. 1 کنید، و آن را روی  خودروی دیگری نصب  که ایراد دارد را باز  مجموعه پمپ شیشه شور جلو را از خودرویی 
کنید.. 2 کانکتورها را وصل  همه 
کنید. . 3 کنید و سوئیچ جرقه را روشن  کابل منفی باتری را وصل 
کار می کند؟. 4 آیا پمپ شیشه شور به درستی 

کنید. مجموعهپمپشیشهشورجلوراتعویض

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. مجموعهپمپشیشهشورجلوراتعویض
خیر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بله
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37 - WIPER AND WASHER

37–20

37

ON-VEHICLE SERVICE

Wiper Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
4. Remove the wiper switch assembly.

a. Disconnect the wiper switch assembly connector 
(arrow).

b. As shown in illustration, press claws on wiper switch 
assembly and remove wiper switch assembly by 
gently sliding it outward.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing wiper switch assembly.
Appropriate force should be applied when removing wiper switch assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent interior and body paint surface from being scratched, when removing wiper switch 
assembly.

SCAN
EQ

RM1A360020

SCAN
EQ

RM1A360030

کلیدبرفپاککن مجموعه
کردن باز

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

تمامی دستگاه های الکتریکی و سوئیچ را در حالت خاموش بگذارید.. 1
کنید.. 2 کابل باتری منفی را قطع 
کنید.. 3 کن را باز  ک  قاب سوئیچ برف پا
کن را بردارید.. 4 ک  مجموعه سوئیچ برف پا

کنید. ) مطابق پیکان نمایش داده  کن را قطع  ک  کانکتور مجموعه سوئیچ برف پا  )a
شده در تصویر(

کنید، خارهای روی مجموعه سوئیچ برف  که در تصویر مشاهده می  b( همانطور 
کن را بوسیله لغزش تدریجی  ک  کن را فشار دهید و مجموعه سوئیچ برف پا ک  پا

کنید. ج  خار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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37 - WIPER AND WASHER

37–19

37

e. Disconnect front bumper wire harness connector Q-003 
and ground point Q-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front bumper wire harness connector Q-003 and ground 
point Q-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM).
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

RM1A360360

-+

2 1

Q-003

Q-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (2) - Q-001 Always Continuity

Repair or replace front bumper wire 

harness and connector

NG

4 Reconfirm DTCs

OK

Replace Body Control Module (BCM)NG

System is normal

OK

کدهایخطارابخوانید. 4

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  Q-003 (2)- Q-001

کنید. . 5 کانکتور Q-003 دسته سیم سپر جلو و اتصال بدنه Q-001 را قطع 
6 . Q-003 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  دســته ســیم ســپر جلــو و اتصــال بدنــه ,  Q-001 مطابــق جــدول زیــر 

کنید.. 1 کانکتورها را وصل  تمامی 
کنید. . 2 کابل منفی باتری را وصل 
کنید. . 3 سوئیچ جرقه را روشن 
4 . )BCM( کنتــرل بدنــه کدهــای خطــای ذخیــره شــده در واحــد  کــردن  ک  از تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( بــه منظــور ثبــت و پــا

کنیــد. اســتفاده 
کنید.. 5 سوئیچ را در حالت lock قرار داده و مدت چند ثانیه صبر 
کنید.. 6 سوئیچ را روشن 
کنتــرل بدنــه )BCM( مجــددا اســتفاده . 7 از تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( بــه منظــور خوانــدن  DTC هــای ذخیــره شــده در واحــد 

کــد خطــا همچنــان وجــود دارد؟ کنیــد. آیــا 

ایرادبرطرفشدهاست

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورودستهسیمسپرجلوراتعمیریاتعویض

کنید. کنترلبدنه)BCM(راتعویض واحد

خیر

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر
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37 - WIPER AND WASHER

37–20

37

ON-VEHICLE SERVICE

Wiper Switch Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the combination switch cover (See page 28-13).
4. Remove the wiper switch assembly.

a. Disconnect the wiper switch assembly connector 
(arrow).

b. As shown in illustration, press claws on wiper switch 
assembly and remove wiper switch assembly by 
gently sliding it outward.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing wiper switch assembly.
Appropriate force should be applied when removing wiper switch assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent interior and body paint surface from being scratched, when removing wiper switch 
assembly.

SCAN
EQ

RM1A360020

SCAN
EQ

RM1A360030

کلیدبرفپاککن مجموعه
کردن باز

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

تمامی دستگاه های الکتریکی و سوئیچ را در حالت خاموش بگذارید.. 1
کنید.. 2 کابل باتری منفی را قطع 
کنید.. 3 کن را باز  ک  قاب سوئیچ برف پا
کن را بردارید.. 4 ک  مجموعه سوئیچ برف پا

کنید. ) مطابق پیکان نمایش داده  کن را قطع  ک  کانکتور مجموعه سوئیچ برف پا  )a
شده در تصویر(

کنید، خارهای روی مجموعه سوئیچ برف  که در تصویر مشاهده می  b( همانطور 
کن را بوسیله لغزش تدریجی  ک  کن را فشار دهید و مجموعه سوئیچ برف پا ک  پا

کنید. ج  خار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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37 - WIPER AND WASHER

37–19

37

e. Disconnect front bumper wire harness connector Q-003 
and ground point Q-001.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front bumper wire harness connector Q-003 and ground 
point Q-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM).
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

RM1A360360

-+

2 1

Q-003

Q-001

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Q-003 (2) - Q-001 Always Continuity

Repair or replace front bumper wire 

harness and connector

NG

4 Reconfirm DTCs

OK

Replace Body Control Module (BCM)NG

System is normal

OK

کدهایخطارابخوانید. 4

شرایطاستاندارد شرایط اتصالمولتیمتر

برقراری ارتباط کلیه شرایط در  Q-003 (2)- Q-001

کنید. . 5 کانکتور Q-003 دسته سیم سپر جلو و اتصال بدنه Q-001 را قطع 
6 . Q-003 کانکتورهــای بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  دســته ســیم ســپر جلــو و اتصــال بدنــه ,  Q-001 مطابــق جــدول زیــر 

کنید.. 1 کانکتورها را وصل  تمامی 
کنید. . 2 کابل منفی باتری را وصل 
کنید. . 3 سوئیچ جرقه را روشن 
4 . )BCM( کنتــرل بدنــه کدهــای خطــای ذخیــره شــده در واحــد  کــردن  ک  از تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( بــه منظــور ثبــت و پــا

کنیــد. اســتفاده 
کنید.. 5 سوئیچ را در حالت lock قرار داده و مدت چند ثانیه صبر 
کنید.. 6 سوئیچ را روشن 
کنتــرل بدنــه )BCM( مجــددا اســتفاده . 7 از تســتر عیــب یــاب X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( بــه منظــور خوانــدن  DTC هــای ذخیــره شــده در واحــد 

کــد خطــا همچنــان وجــود دارد؟ کنیــد. آیــا 

ایرادبرطرفشدهاست

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. کانکتورودستهسیمسپرجلوراتعمیریاتعویض

کنید. کنترلبدنه)BCM(راتعویض واحد

خیر

بله

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

خیر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1531

36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–22

37

Front Wiper Arm Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Open the hood.
4. Remove the front wiper arm blade.

a. As shown in illustration, press claws on front wiper 
arm blade, and remove front wiper arm main blade (1) 
and front wiper arm sub blade (2) by gently sliding 
them outward.

5. Remove the front wiper arm.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

remove front wiper arm trim caps (1).
b. Remove 2 fixing nuts (arrow) from front wiper arm.

(Tightening torque: 15 ± 2.5 N·m)

c. Remove front main wiper arm (1) and front sub wiper 
arm (2).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front wiper arm assembly.
Appropriate force should be applied when removing front wiper arm assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent front windshield assembly from being scratched, when removing front wiper arm 
assembly.

2 1

RM1A360050 

1

RM1A360060 

2 1

RM1A360070 

کنجلو مجموعهبازوئیبرفپاک
کردن باز

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
کاپوت را باال بزنید.. 3
کن جلو را بازکنید . 4 ک  تیغه بازوئی برف پا

کــن  ک  کــن را فشــار دهیــد و تیغــه بــرف پــا ک  a( مطابــق شــکل، خارهــای تیغــه بــرف پــا
ــد. ــه آرامــی بیــرون بیاوری کــن راســت)۲( را ب ک  ــا چــپ)۱( و تیغــه بــرف پ

 

کن جلو را بازکنید  ک  5.     بازوئی برف پا
کــرده و درپــوش پیــچ بازوئــی  گوشــتی بــا نــوک نوارپیــچ شــده اســتفاده  الــف( از یــک پیــچ 

کــن جلــو )1( را برداریــد ک  بــرف پــا
ــو بازکنیــد )گشــتاور  کــن جل ک  ــا ــرف پ ــی ب کننــده )فلــش( را از بازوئ ب ( دو مهــره ثابــت 

بازکــردن N.m 15±2.5اســت (

کــن فرعــی جلــو راســت  ک  کــن اصلــی جلــو چــپ)1( و بازوئــی بــرف پــا ک  ج(بازوئــی بــرف پــا
)2( را بازکنیــد.
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37 - WIPER AND WASHER

37–21

37

Inspection

1. Check the wiper switch assembly.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of wiper switch assembly 
according to table below.

If result is not as specified, replace wiper switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

RM1A360040

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 3 MIST Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3 INT Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 LO Continuity

Terminals 1, 2 - 
Terminal 3 HI Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 4 FRONT WASHER Continuity

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing wiper switch 
assembly.
Install connectors in place when installing wiper switch assembly.
Check wiper switch for proper operation after installing wiper switch assembly.

ک کن، مراقب باشید، سایر قطعات آسیب نبیند.	  هنگام نصب سوئیچ برف پا

ک کن، کانکتورها را در محل خودشان نصب کنید.	  هنگام نصب مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن را برای عملکرد مناسب کنترل کنید.	  ک کن، سوئیچ برف پا پس از نصب مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید.. 1 کنترل  کن را  ک  مجموعه سوئیچ برف پا

a(با استفاده از مولتی متر دیجیتال، اتصال بین ترمینال های مجموعه سوئیچ برف 
کنید.  کنترل  کن مطابق جدول زیر را  ک  پا

شرایطاستاندارد شرایطسوئیچ اتصالمولتیمتر

اتصال  MIST ترمینال 1- ترمینال 3

اتصال  INT ترمینال 2- ترمینال 3

اتصال  LO ترمینال 1- ترمینال 3

اتصال  HI ترمینال 1و2- ترمینال 3

اتصال  شیشیه شور جلو ترمینال 3- ترمینال 4

کنید.  کن را تعویض  ک  که نتایج مطابق جدول فوق نباشد، مجموعه سوئیچ برف پا در صورتی 
نصب

کردن است. مراحل نصب برعکس مراحل باز 
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37 - WIPER AND WASHER

37–22

37

Front Wiper Arm Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Open the hood.
4. Remove the front wiper arm blade.

a. As shown in illustration, press claws on front wiper 
arm blade, and remove front wiper arm main blade (1) 
and front wiper arm sub blade (2) by gently sliding 
them outward.

5. Remove the front wiper arm.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

remove front wiper arm trim caps (1).
b. Remove 2 fixing nuts (arrow) from front wiper arm.

(Tightening torque: 15 ± 2.5 N·m)

c. Remove front main wiper arm (1) and front sub wiper 
arm (2).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front wiper arm assembly.
Appropriate force should be applied when removing front wiper arm assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent front windshield assembly from being scratched, when removing front wiper arm 
assembly.

2 1

RM1A360050 

1

RM1A360060 

2 1

RM1A360070 

کنجلو مجموعهبازوئیبرفپاک
کردن باز

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
کاپوت را باال بزنید.. 3
کن جلو را بازکنید . 4 ک  تیغه بازوئی برف پا

کــن  ک  کــن را فشــار دهیــد و تیغــه بــرف پــا ک  a( مطابــق شــکل، خارهــای تیغــه بــرف پــا
ــد. ــه آرامــی بیــرون بیاوری کــن راســت)۲( را ب ک  ــا چــپ)۱( و تیغــه بــرف پ

 

کن جلو را بازکنید  ک  5.     بازوئی برف پا
کــرده و درپــوش پیــچ بازوئــی  گوشــتی بــا نــوک نوارپیــچ شــده اســتفاده  الــف( از یــک پیــچ 

کــن جلــو )1( را برداریــد ک  بــرف پــا
ــو بازکنیــد )گشــتاور  کــن جل ک  ــا ــرف پ ــی ب کننــده )فلــش( را از بازوئ ب ( دو مهــره ثابــت 

بازکــردن N.m 15±2.5اســت (

کــن فرعــی جلــو راســت  ک  کــن اصلــی جلــو چــپ)1( و بازوئــی بــرف پــا ک  ج(بازوئــی بــرف پــا
)2( را بازکنیــد.
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37 - WIPER AND WASHER

37–21

37

Inspection

1. Check the wiper switch assembly.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of wiper switch assembly 
according to table below.

If result is not as specified, replace wiper switch 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

RM1A360040

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 3 MIST Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3 INT Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 LO Continuity

Terminals 1, 2 - 
Terminal 3 HI Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 4 FRONT WASHER Continuity

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing wiper switch 
assembly.
Install connectors in place when installing wiper switch assembly.
Check wiper switch for proper operation after installing wiper switch assembly.

ک کن، مراقب باشید، سایر قطعات آسیب نبیند.	  هنگام نصب سوئیچ برف پا

ک کن، کانکتورها را در محل خودشان نصب کنید.	  هنگام نصب مجموعه سوئیچ برف پا

ک کن را برای عملکرد مناسب کنترل کنید.	  ک کن، سوئیچ برف پا پس از نصب مجموعه سوئیچ برف پا

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید.. 1 کنترل  کن را  ک  مجموعه سوئیچ برف پا

a(با استفاده از مولتی متر دیجیتال، اتصال بین ترمینال های مجموعه سوئیچ برف 
کنید.  کنترل  کن مطابق جدول زیر را  ک  پا

شرایطاستاندارد شرایطسوئیچ اتصالمولتیمتر

اتصال  MIST ترمینال 1- ترمینال 3

اتصال  INT ترمینال 2- ترمینال 3

اتصال  LO ترمینال 1- ترمینال 3

اتصال  HI ترمینال 1و2- ترمینال 3

اتصال  شیشیه شور جلو ترمینال 3- ترمینال 4

کنید.  کن را تعویض  ک  که نتایج مطابق جدول فوق نباشد، مجموعه سوئیچ برف پا در صورتی 
نصب

کردن است. مراحل نصب برعکس مراحل باز 
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37 - WIPER AND WASHER

37–24

37

Wiper Motor and Link Rod Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
4. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
5. Remove the wiper motor and link rod assembly.

a. Disconnect connector (1) from wiper motor and link 
rod assembly.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from wiper motor and 
link rod assembly.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

c. Remove 2 fixing bolts from wiper motor, and remove 
wiper motor and link rod assembly.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing wiper motor and link rod 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing wiper motor and link rod assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing wiper motor and link rod 
assembly.

1

RM1A360090

RM1A360100

مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاککن
بازکردن

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کن ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

  توجه

کنید .. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
کن جلو را بازکنید.. 3 ک  مجموعه بازوئی برف پا
کن را بازکنید .. 4 ک  مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

کنید. کن جدا  ک  a(کانکتور )1( را از مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا
کن  ک  کننده )فلش( را از مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا b(تعداد چهار پیچ ثابت 

کنید. باز 
 )گشتاور بازکردن 2.5N.m±15 است (

کن بازکرده و مجموعه اهرم بندی وموتور  ک  کننده را از موتور برف پا c(دو پیچ ثابت 
کن را بیرون بیاورید. ک  برف پا
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37 - WIPER AND WASHER

37–23

37

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

Always adjust front wiper arm assembly to a proper position during installation.
Pay attention to locating points on front windshield 
assembly during installation. Wiper arm blade should be 
pressed against locating points as shown in illustration.

CAUTION

Always operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing front wiper 
arm assembly.
Be sure to tighten fixing nuts to specified torque, when installing front wiper arm assembly.
Check front wiper arm assembly for proper operation, after installing front wiper arm assembly.

RM1A360080 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

ک کن، همواره با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود.	  هنگام بستن مجموعه بازوئی برف پا

ک کن جلو، اطمینان حاصل کنید که مهره ها را به میزان گشتاور استاندارد سفت کرده اید. 	  هنگام بستن مجموعه بازوئی برف پا

ک کن جلو را کنترل کنید	  ک کن جلو،عملکرد مناسب مجموعه بازوئی برف پا پس از بستن بازوئی برف پا

  توجه

نکته:
کنید.	  کن جلو را در موقعیت صحیح خود تنظیم  ک  مجموعه بازوئی برف پا
کنیــد. تیغه هــای 	  بــه نقــاط مشــخص شــده بــر روی شیشــه جلــو در طــی بســتن دقــت 

گیرنــد.  کــن بایــد بــر روی نقــاط مشــخص شــده قــرار  ک  بــرف پــا
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Wiper Motor and Link Rod Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
4. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
5. Remove the wiper motor and link rod assembly.

a. Disconnect connector (1) from wiper motor and link 
rod assembly.

b. Remove 4 fixing bolts (arrow) from wiper motor and 
link rod assembly.
(Tightening torque: 10 ± 1.5 N·m)

c. Remove 2 fixing bolts from wiper motor, and remove 
wiper motor and link rod assembly.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing wiper motor and link rod 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing wiper motor and link rod assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing wiper motor and link rod 
assembly.

1

RM1A360090

RM1A360100

مجموعهاهرمبندیوموتوربرفپاککن
بازکردن

ک کن تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	  مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کن اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	  نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کن ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	  سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

  توجه

کنید .. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
کن جلو را بازکنید.. 3 ک  مجموعه بازوئی برف پا
کن را بازکنید .. 4 ک  مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

کنید. کن جدا  ک  a(کانکتور )1( را از مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا
کن  ک  کننده )فلش( را از مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا b(تعداد چهار پیچ ثابت 

کنید. باز 
 )گشتاور بازکردن 2.5N.m±15 است (

کن بازکرده و مجموعه اهرم بندی وموتور  ک  کننده را از موتور برف پا c(دو پیچ ثابت 
کن را بیرون بیاورید. ک  برف پا
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Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

Always adjust front wiper arm assembly to a proper position during installation.
Pay attention to locating points on front windshield 
assembly during installation. Wiper arm blade should be 
pressed against locating points as shown in illustration.

CAUTION

Always operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing front wiper 
arm assembly.
Be sure to tighten fixing nuts to specified torque, when installing front wiper arm assembly.
Check front wiper arm assembly for proper operation, after installing front wiper arm assembly.

RM1A360080 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.

ک کن، همواره با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود.	  هنگام بستن مجموعه بازوئی برف پا

ک کن جلو، اطمینان حاصل کنید که مهره ها را به میزان گشتاور استاندارد سفت کرده اید. 	  هنگام بستن مجموعه بازوئی برف پا

ک کن جلو را کنترل کنید	  ک کن جلو،عملکرد مناسب مجموعه بازوئی برف پا پس از بستن بازوئی برف پا

  توجه

نکته:
کنید.	  کن جلو را در موقعیت صحیح خود تنظیم  ک  مجموعه بازوئی برف پا
کنیــد. تیغه هــای 	  بــه نقــاط مشــخص شــده بــر روی شیشــه جلــو در طــی بســتن دقــت 

گیرنــد.  کــن بایــد بــر روی نقــاط مشــخص شــده قــرار  ک  بــرف پــا

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1535

36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–26

37

Front Washer Nozzle Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front washer nozzle assembly.

a. Loosen front washer nozzle assembly in direction of 
arrow as shown in illustration.

b. Disconnect joint (arrow) between washer line and 
front washer nozzle assembly, and remove front 
washer nozzle assembly (1).

Inspection

1. Check the front washer nozzle assembly.
a. Check front washer nozzle for blockage, deformation 

or damage. Replace front washer nozzle if necessary.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front washer nozzle assembly.
Appropriate force should be applied when removing front washer nozzle assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front washer nozzle assembly.

RM1A360130

1

RM1A360140

RM1A360150

 مجموعهنازلشیشهشورجلو
 بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید .. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه نازل شیشه شور جلو را بازکنید.. 3

که در تصویر نشان داده شده است شل  a)مجموعه نازل شیشه شور جلو را در جهتی 
کنید.

کــرده  b( اتصــال بیــن )فلــش( لولــه شیشــه شــور و مجموعــه نــازل شیشــه شــور جلــو را جــدا 
و مجموعــه نــازل شیشــه شــور )1( را بازکنیــد.

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه نازل شیشه شور جلو را بررسی 

a( نازل شیشه شور جلو را برای مسدودی، معیوب بودن، و یا تغییر شکل بررسی 
کنید. در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. 
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Inspection

1. Check the front wiper motor assembly.
a. Check the LO operation.

If result is not as specified, replace wiper motor and 
link rod assembly.

b. Check the HI operation.

If result is not as specified, replace wiper motor and 
link rod assembly.

2. Check the wiper link rod.
a. Check pivot (1) for looseness or falling off, link rod (2) 

for deformation or breakage, and shaft sleeve (3) for 
seizure. Replace wiper motor and link rod assembly if 
necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A360110

-+

4 3 2 1
Measurement Condition Specified Condition

Battery positive (+) → 
Terminal 2
Battery negative (-) → 
Terminal 4

Motor running at low speed 
(LO)

Measurement Condition Specified Condition

Battery positive (+) → 
Terminal 1
Battery negative (-) → 
Terminal 4

Motor running at high speed 
(HI)

RM1A360120

1 2

3

CAUTION

Always operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing wiper motor 
and link rod assembly.
Adjust and make sure wiper motor and link rod assembly is at original position, before installing wiper 
motor and link rod assembly, otherwise, wiper system cannot operate normally.
Install connector in place and tighten fixing bolts and nuts to specified torque, when installing wiper motor 
and link rod assembly.
Check wiper system for proper operation, after installing wiper motor and link rod assembly.

ک کن با دقت عمل کنید تا از وارد شدن خسارات به دیگر قطعات پیشگیری شود	  همواره در هنگام بستن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کــن ، آنهــا را تنظیــم کــرده در موقعیــت اصلی خــود  ببندیــد و اطمینان حاصل کنید کــه در محل 	  قبــل از بســتن مجموعــه اهــرم بنــدی وموتــور بــرف پــا

اصلــی خــود نصــب شــده انــد، در غیــر ایــن صــورت سیســتم قادر بــه ارائه عملکرد مناســب نخواهــد بود. 

کننــده آنهــا را بــه میــزان 	  کــن ، کانکتورهــا را در جــای خــود بســته و پیــچ  و مهــره هــای ســفت  ک  در هنــگام بســتن مجموعــه اهــرم بنــدی وموتــور بــرف پــا

کنید،  گشــتاور اســتاندارد ســفت 

ک کن کنترل نمایید. 	  ک کن را پس از نصب مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا سیستم برف پا

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید . کن  جلو را بررسی  ک  1.      مجموعه موتوربرف پا

کنید .	  کن  را چک  ک  کند برف پا عملکرد دور 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است

کن را  ک  که نتیجه تست صحیح نبود، مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا در صورتی 
کنید تعویض 

کنید  کنترل  2.       اهرم بندی را 
مفصل )1( را از لحاظ  شل شدگی یا جدا شدن، و اهرم بندی )2( را به جهت 	 

کنترل نموده و پوشش شفت )3( را برای  عدم وجود تغییر شکل و یا شکستگی 
کن را در  ک  کنید. مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا کنترل  گیر بودن  عدم 

صورت لزوم تعویض نمایید 

کن  ک  که نتیجه تست صحیح نبود، مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا در صورتی 
کنید  را تعویض 

کنید 	  کن را چک  ک  عملکرد دور تند برف پا

شرایطاستاندارد گیری شرایطاندازه

)LO( .کند کند حرکت  موتور باید با دور  قطب مثبت باتری  - ترمینال 2 
قطب منفی باتری - ترمینال 4

شرایطاستاندارد شرایطارزیابی

)HI( .کند موتور باید با دور تند حرکت  قطب مثبت باتری  - ترمینال 1 
قطب منفی باتری - ترمینال 4
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Front Washer Nozzle Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front washer nozzle assembly.

a. Loosen front washer nozzle assembly in direction of 
arrow as shown in illustration.

b. Disconnect joint (arrow) between washer line and 
front washer nozzle assembly, and remove front 
washer nozzle assembly (1).

Inspection

1. Check the front washer nozzle assembly.
a. Check front washer nozzle for blockage, deformation 

or damage. Replace front washer nozzle if necessary.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front washer nozzle assembly.
Appropriate force should be applied when removing front washer nozzle assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front washer nozzle assembly.

RM1A360130

1

RM1A360140

RM1A360150

 مجموعهنازلشیشهشورجلو
 بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه نازل شیشه شور جلو ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید .. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه نازل شیشه شور جلو را بازکنید.. 3

که در تصویر نشان داده شده است شل  a)مجموعه نازل شیشه شور جلو را در جهتی 
کنید.

کــرده  b( اتصــال بیــن )فلــش( لولــه شیشــه شــور و مجموعــه نــازل شیشــه شــور جلــو را جــدا 
و مجموعــه نــازل شیشــه شــور )1( را بازکنیــد.

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه نازل شیشه شور جلو را بررسی 

a( نازل شیشه شور جلو را برای مسدودی، معیوب بودن، و یا تغییر شکل بررسی 
کنید. در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. 
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Inspection

1. Check the front wiper motor assembly.
a. Check the LO operation.

If result is not as specified, replace wiper motor and 
link rod assembly.

b. Check the HI operation.

If result is not as specified, replace wiper motor and 
link rod assembly.

2. Check the wiper link rod.
a. Check pivot (1) for looseness or falling off, link rod (2) 

for deformation or breakage, and shaft sleeve (3) for 
seizure. Replace wiper motor and link rod assembly if 
necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A360110

-+

4 3 2 1
Measurement Condition Specified Condition

Battery positive (+) → 
Terminal 2
Battery negative (-) → 
Terminal 4

Motor running at low speed 
(LO)

Measurement Condition Specified Condition

Battery positive (+) → 
Terminal 1
Battery negative (-) → 
Terminal 4

Motor running at high speed 
(HI)

RM1A360120

1 2

3

CAUTION

Always operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing wiper motor 
and link rod assembly.
Adjust and make sure wiper motor and link rod assembly is at original position, before installing wiper 
motor and link rod assembly, otherwise, wiper system cannot operate normally.
Install connector in place and tighten fixing bolts and nuts to specified torque, when installing wiper motor 
and link rod assembly.
Check wiper system for proper operation, after installing wiper motor and link rod assembly.

ک کن با دقت عمل کنید تا از وارد شدن خسارات به دیگر قطعات پیشگیری شود	  همواره در هنگام بستن مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا

ک کــن ، آنهــا را تنظیــم کــرده در موقعیــت اصلی خــود  ببندیــد و اطمینان حاصل کنید کــه در محل 	  قبــل از بســتن مجموعــه اهــرم بنــدی وموتــور بــرف پــا

اصلــی خــود نصــب شــده انــد، در غیــر ایــن صــورت سیســتم قادر بــه ارائه عملکرد مناســب نخواهــد بود. 

کننــده آنهــا را بــه میــزان 	  کــن ، کانکتورهــا را در جــای خــود بســته و پیــچ  و مهــره هــای ســفت  ک  در هنــگام بســتن مجموعــه اهــرم بنــدی وموتــور بــرف پــا

کنید،  گشــتاور اســتاندارد ســفت 

ک کن کنترل نمایید. 	  ک کن را پس از نصب مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا سیستم برف پا

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید . کن  جلو را بررسی  ک  1.      مجموعه موتوربرف پا

کنید .	  کن  را چک  ک  کند برف پا عملکرد دور 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است

کن را  ک  که نتیجه تست صحیح نبود، مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا در صورتی 
کنید تعویض 

کنید  کنترل  2.       اهرم بندی را 
مفصل )1( را از لحاظ  شل شدگی یا جدا شدن، و اهرم بندی )2( را به جهت 	 

کنترل نموده و پوشش شفت )3( را برای  عدم وجود تغییر شکل و یا شکستگی 
کن را در  ک  کنید. مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا کنترل  گیر بودن  عدم 

صورت لزوم تعویض نمایید 

کن  ک  که نتیجه تست صحیح نبود، مجموعه اهرم بندی وموتور برف پا در صورتی 
کنید  را تعویض 

کنید 	  کن را چک  ک  عملکرد دور تند برف پا

شرایطاستاندارد گیری شرایطاندازه

)LO( .کند کند حرکت  موتور باید با دور  قطب مثبت باتری  - ترمینال 2 
قطب منفی باتری - ترمینال 4

شرایطاستاندارد شرایطارزیابی

)HI( .کند موتور باید با دور تند حرکت  قطب مثبت باتری  - ترمینال 1 
قطب منفی باتری - ترمینال 4
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Front Washer Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front washer pump assembly.

a. Disconnect the front washer pump connector (1).
b. Disconnect joint (2) between washer line and front 

washer pump.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
remove front washer pump assembly (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front washer pump assembly.
Appropriate force should be applied when removing front washer pump assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front washer pump assembly.

CAUTION

Put a container under washer pump to collect washer fluid, before removing front washer pump 
assembly.

1

2
RM1A360160

1

RM1A360170

مجموعهپمپشیشهشورجلو
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

قبل از بازکردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو یک ظرف در زیر  مخزن شیشه شور جلو برای جمع آوری مایع شوینده قرار دهید.	 

  توجه

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه سپر جلو را بازکنید.. 3
کنید.. 4 مجموعه پمپ شیشه شور جلو را باز 

a(کانکتور )1( پمپ شیشه شور جلو را بازکنید.
کنید. b(اتصال )2( بین لوله شیشه شور و پمپ شیشه شور جلو  را جدا 

گوشتی با نوار محافظ مجموعه پمپ شیشه شور جلو)1( را  c(با استفاده از یک پیچ 
بازکنید.
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همواره در هنگام بستن مجموعه نازل شیشه شور جلو با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود	 

در هنگام بستن مجموعه نازل شیشه شور جلو اتصاالت لوله نازل را در جای خود ببندید	 

پس از بستن نازل شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را بصورت معمول انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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37

Front Washer Pump Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front washer pump assembly.

a. Disconnect the front washer pump connector (1).
b. Disconnect joint (2) between washer line and front 

washer pump.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
remove front washer pump assembly (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front washer pump assembly.
Appropriate force should be applied when removing front washer pump assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front washer pump assembly.

CAUTION

Put a container under washer pump to collect washer fluid, before removing front washer pump 
assembly.

1

2
RM1A360160

1

RM1A360170

مجموعهپمپشیشهشورجلو
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

قبل از بازکردن مجموعه پمپ شیشه شور جلو یک ظرف در زیر  مخزن شیشه شور جلو برای جمع آوری مایع شوینده قرار دهید.	 

  توجه

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه سپر جلو را بازکنید.. 3
کنید.. 4 مجموعه پمپ شیشه شور جلو را باز 

a(کانکتور )1( پمپ شیشه شور جلو را بازکنید.
کنید. b(اتصال )2( بین لوله شیشه شور و پمپ شیشه شور جلو  را جدا 

گوشتی با نوار محافظ مجموعه پمپ شیشه شور جلو)1( را  c(با استفاده از یک پیچ 
بازکنید.
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همواره در هنگام بستن مجموعه نازل شیشه شور جلو با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود	 

در هنگام بستن مجموعه نازل شیشه شور جلو اتصاالت لوله نازل را در جای خود ببندید	 

پس از بستن نازل شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را بصورت معمول انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است.
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37

Washer Fluid Reservoir Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front washer pump assembly (See page 37-28).
5. Remove the guide pipe assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from guide pipe assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

b. Remove guide pipe assembly (1) from washer fluid 
reservoir assembly.

6. Remove the washer fluid reservoir assembly.
a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from upper part of 

washer fluid reservoir assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

b. Remove fixing bolt (1) from lower part of washer fluid 
reservoir assembly, and remove washer fluid reservoir 
assembly (2).
(Tightening torque: 5 ± 1.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing washer fluid reservoir 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing washer fluid reservoir assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer fluid reservoir assembly.

1

RM1A360190

1

2

RM1A360200

مجموعهمخزنمایعشیشهشور
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه سپر جلو را بازکنید.. 3
کنید.. 4 مجموعه مخزن مایع شیشه شور را باز 
مجموعه لوله راهنما را بازکنید.. 5

کننده )فلش( مجموعه لوله راهنمارا بازکنید. a( پیچ ثابت 
کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 

b( مجموعه لوله راهنما )1( را از مجموعه مخزن مایع شوینده بازکنید.

6.    مجموعه مخزن مایع شیشه شور را بازکنید.
الف. دوپیچ ثابت کننده )فلش( را از قسمت باالیی مجموعه مخزن مایع شوینده بازکنید .

کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 
مایــع  مخــزن  مجموعــه  پایینــی  قســمت  از  را   )1( کننــده  ثابــت  پیــچ 
بازکنیــد. را   )2( شــور  شیشــه  مایــع  مخــزن  مجموعــه  و  بازکــرده  شــور   شیشــه 

کردن 1.5N.m±5 است ( )گشتاور سفت 
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Installation

Installation is in the reverse order of removal.

Inspection

1. Check the front washer pump assembly.
a. Fill washer fluid reservoir assembly with washer fluid.
b. Connect positive (+) battery lead to terminal 1 of front 

washer pump assembly and negative (-) battery lead 
to terminal 2.

c. Check that washer fluid flows out of front washer 
pump assembly.
OK: Washer fluid flows out of front washer pump 
assembly.

If result is not as specified, replace front washer pump assembly.

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing front washer 
pump assembly.
Install washer line joints in place, when installing front washer pump assembly.
Check washer system for proper operation, after installing front washer pump assembly.

2 1

RM1A360180

همواره در هنگام بستن مجموعه پمپ شیشه شور جلو با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود.	 

در هنگام بستن مجموعه پمپ شیشه شور جلو اتصاالت لوله نازل را در جای خود ببندید.	 

پس از بستن پمپ شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را بصورت معمول انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه پمپ شیشه شور جلو را بررسی 

کنید  a(مجموعه مخزن مایع شیشه شور را از مایع شوینده پر 
کنید و  که به ترمینال 1 مجموعه پمپ شیشه شور جلو وصل  b(قطب مثبت باتری را 

قطب منفی باتری را به ترمینال 2 ببندید. 
ج می شود؟  که آیا مایع شوینده از مجموعه پمپ شیشه شور جلو خار کنید  c(بررسی 

کنید. گر مایع شوینده از پمپ جریان نیابد، پمپ شیشه شور را تعویض  ا
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37

Washer Fluid Reservoir Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front washer pump assembly (See page 37-28).
5. Remove the guide pipe assembly.

a. Remove fixing bolt (arrow) from guide pipe assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

b. Remove guide pipe assembly (1) from washer fluid 
reservoir assembly.

6. Remove the washer fluid reservoir assembly.
a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from upper part of 

washer fluid reservoir assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

b. Remove fixing bolt (1) from lower part of washer fluid 
reservoir assembly, and remove washer fluid reservoir 
assembly (2).
(Tightening torque: 5 ± 1.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing washer fluid reservoir 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing washer fluid reservoir assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer fluid reservoir assembly.

1

RM1A360190

1

2

RM1A360200

مجموعهمخزنمایعشیشهشور
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه مخزن مایع شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید.. 1 تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید.. 2 کابل منفی باتری را جدا 
مجموعه سپر جلو را بازکنید.. 3
کنید.. 4 مجموعه مخزن مایع شیشه شور را باز 
مجموعه لوله راهنما را بازکنید.. 5

کننده )فلش( مجموعه لوله راهنمارا بازکنید. a( پیچ ثابت 
کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 

b( مجموعه لوله راهنما )1( را از مجموعه مخزن مایع شوینده بازکنید.

6.    مجموعه مخزن مایع شیشه شور را بازکنید.
الف. دوپیچ ثابت کننده )فلش( را از قسمت باالیی مجموعه مخزن مایع شوینده بازکنید .

کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 
مایــع  مخــزن  مجموعــه  پایینــی  قســمت  از  را   )1( کننــده  ثابــت  پیــچ 
بازکنیــد. را   )2( شــور  شیشــه  مایــع  مخــزن  مجموعــه  و  بازکــرده  شــور   شیشــه 

کردن 1.5N.m±5 است ( )گشتاور سفت 
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Installation

Installation is in the reverse order of removal.

Inspection

1. Check the front washer pump assembly.
a. Fill washer fluid reservoir assembly with washer fluid.
b. Connect positive (+) battery lead to terminal 1 of front 

washer pump assembly and negative (-) battery lead 
to terminal 2.

c. Check that washer fluid flows out of front washer 
pump assembly.
OK: Washer fluid flows out of front washer pump 
assembly.

If result is not as specified, replace front washer pump assembly.

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing front washer 
pump assembly.
Install washer line joints in place, when installing front washer pump assembly.
Check washer system for proper operation, after installing front washer pump assembly.

2 1

RM1A360180

همواره در هنگام بستن مجموعه پمپ شیشه شور جلو با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود.	 

در هنگام بستن مجموعه پمپ شیشه شور جلو اتصاالت لوله نازل را در جای خود ببندید.	 

پس از بستن پمپ شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را بصورت معمول انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه پمپ شیشه شور جلو را بررسی 

کنید  a(مجموعه مخزن مایع شیشه شور را از مایع شوینده پر 
کنید و  که به ترمینال 1 مجموعه پمپ شیشه شور جلو وصل  b(قطب مثبت باتری را 

قطب منفی باتری را به ترمینال 2 ببندید. 
ج می شود؟  که آیا مایع شوینده از مجموعه پمپ شیشه شور جلو خار کنید  c(بررسی 

کنید. گر مایع شوینده از پمپ جریان نیابد، پمپ شیشه شور را تعویض  ا
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Washer Line Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front wheel house protector assembly (See page 49-17).
5. Remove the front washer nozzle assembly (See page 37-26).
6. Remove the hood sound-absorbing pad.

a. Remove clips (arrow) from hood sound-absorbing 
pad, and remove hood sound-absorbing pad.

7. Remove the washer line assembly.
a. Disconnect joint (1) between washer line and front 

washer pump.
b. Detach clip (2) from washer line on lower part of front 

combination light.

c. Remove clips (arrow) from washer line on inner side 
of wing.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing washer line assembly.
Appropriate force should be applied when removing washer line assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer line assembly.

RM1A360220

RM1A360230
1

2

RM1A360240

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

مجموعهلولهشیشهشور
بازکردن

کنید . 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. مجموعه سپر جلو را بازکنید.
کنید. خ جلو را باز  گلگیر چر 4. مجموعه محافظ 

5. مجموعه نازل شیشه شور جلو را بازکنید .
کاپوت جلو را بازکنید . گیر  6. صفحه صدا

گیر  کاپوت را بازکرده و صفحه صدا گیر  الف. بست های )فلش( را از صفحه صدا
کاپوت را بازکنید.

7. مجموعه لوله شیشه شور را بازکنید 
الف. اتصال )1( بین لوله و پمپ شیشه شور جلو را بازکنید .

ب. بست )2( را از لوله شیشه شور بر روی قسمت پایینی چراغ ترکیبی جلو بازکنید. 

گلگیر بازکنید پ. بست ها )فلش( را از لوله شیشه شور روی قسمت داخلی 
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Inspection

1. Check the washer fluid reservoir assembly.
a. Check washer fluid reservoir assembly for leakage, 

deformation or damage. Replace washer fluid 
reservoir assembly if necessary.

b. Check internal and external sides of washer fluid 
reservoir for dirt. Remove dirt or replace washer fluid 
reservoir assembly if necessary.

c. Check grommet for damage. Replace grommet if 
necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A360210

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing washer fluid 
reservoir assembly.
Tighten fixing bolts to specified torque, when installing washer fluid reservoir assembly.
Install washer line joints in place, when installing washer fluid reservoir assembly.

همواره در هنگام بستن مجموعه مخزن مایع شیشه شور با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود	 

در هنگام بستن مجموعه مخزن مایع شیشه شور، پیچ های ثابت کننده را به میزان گشتاورهای مورد نظر استاندارد سفت کنید 	 

در هنگام بستن مخزن مایع شیشه شور کنترل کنید که اتصاالت لوله شوینده در سرجای خود قرار داشته باشد.	 

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه مخزن مایع شیشه شور را بررسی 

کــه مجموعــه مخــزن مایــع نشــتی، تغییــر شــکل، و یــا آســیب دیدگــی  کنیــد  a(چــک 
باشــد.  نداشــته 

گــرد و  b( قســمت هــای داخلــی و بیرونــی مخــزن مایــع شیشــه شــور را بــرای عــدم وجــود 
کــرده و درصــورت لــزوم مخــزن مایــع شیشــه  ج  ک را خــار گــرد و خــا کنیــد.  ک بررســی  خــا

کنیــد شــور را تعویــض 
کنیــد، و در صــورت  گیــر  الســتیکی  را بــرای عــدم وجــود آســیب دیدگــی بررســی  c( ضربــه 

لــزوم آن را تعویــض نماییــد.

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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Washer Line Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the front wheel house protector assembly (See page 49-17).
5. Remove the front washer nozzle assembly (See page 37-26).
6. Remove the hood sound-absorbing pad.

a. Remove clips (arrow) from hood sound-absorbing 
pad, and remove hood sound-absorbing pad.

7. Remove the washer line assembly.
a. Disconnect joint (1) between washer line and front 

washer pump.
b. Detach clip (2) from washer line on lower part of front 

combination light.

c. Remove clips (arrow) from washer line on inner side 
of wing.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing washer line assembly.
Appropriate force should be applied when removing washer line assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer line assembly.

RM1A360220

RM1A360230
1

2

RM1A360240

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن مجموعه لوله  شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

مجموعهلولهشیشهشور
بازکردن

کنید . 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. مجموعه سپر جلو را بازکنید.
کنید. خ جلو را باز  گلگیر چر 4. مجموعه محافظ 

5. مجموعه نازل شیشه شور جلو را بازکنید .
کاپوت جلو را بازکنید . گیر  6. صفحه صدا

گیر  کاپوت را بازکرده و صفحه صدا گیر  الف. بست های )فلش( را از صفحه صدا
کاپوت را بازکنید.

7. مجموعه لوله شیشه شور را بازکنید 
الف. اتصال )1( بین لوله و پمپ شیشه شور جلو را بازکنید .

ب. بست )2( را از لوله شیشه شور بر روی قسمت پایینی چراغ ترکیبی جلو بازکنید. 

گلگیر بازکنید پ. بست ها )فلش( را از لوله شیشه شور روی قسمت داخلی 
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Inspection

1. Check the washer fluid reservoir assembly.
a. Check washer fluid reservoir assembly for leakage, 

deformation or damage. Replace washer fluid 
reservoir assembly if necessary.

b. Check internal and external sides of washer fluid 
reservoir for dirt. Remove dirt or replace washer fluid 
reservoir assembly if necessary.

c. Check grommet for damage. Replace grommet if 
necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A360210

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing washer fluid 
reservoir assembly.
Tighten fixing bolts to specified torque, when installing washer fluid reservoir assembly.
Install washer line joints in place, when installing washer fluid reservoir assembly.

همواره در هنگام بستن مجموعه مخزن مایع شیشه شور با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی پیشگیری شود	 

در هنگام بستن مجموعه مخزن مایع شیشه شور، پیچ های ثابت کننده را به میزان گشتاورهای مورد نظر استاندارد سفت کنید 	 

در هنگام بستن مخزن مایع شیشه شور کنترل کنید که اتصاالت لوله شوینده در سرجای خود قرار داشته باشد.	 

  توجه

بازدیدوبررسی
کنید. 1 مجموعه مخزن مایع شیشه شور را بررسی 

کــه مجموعــه مخــزن مایــع نشــتی، تغییــر شــکل، و یــا آســیب دیدگــی  کنیــد  a(چــک 
باشــد.  نداشــته 

گــرد و  b( قســمت هــای داخلــی و بیرونــی مخــزن مایــع شیشــه شــور را بــرای عــدم وجــود 
کــرده و درصــورت لــزوم مخــزن مایــع شیشــه  ج  ک را خــار گــرد و خــا کنیــد.  ک بررســی  خــا

کنیــد شــور را تعویــض 
کنیــد، و در صــورت  گیــر  الســتیکی  را بــرای عــدم وجــود آســیب دیدگــی بررســی  c( ضربــه 

لــزوم آن را تعویــض نماییــد.

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1543

36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–34

37

Washer Fluid Reservoir Bracket

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the washer fluid reservoir bracket.

a. Remove fixing bolt (1) between washer fluid reservoir 
bracket and washer fluid reservoir assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1.5 N·m)

b. Remove fixing bolt (2) between washer fluid reservoir 
bracket and body, and remove washer fluid reservoir 
bracket (3).
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing washer fluid reservoir bracket.
Appropriate force should be applied when removing washer fluid reservoir bracket. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer fluid reservoir bracket.

2
1

3

RM1A360270

پایهمخزنمایعشیشهشور
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه پایه مخزن مایع شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه پایه مخزن مایع شیشه شور  اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن پایه مجموعه مخزن مایع شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. مجموعه سپر جلو را بازکنید.
کنید . 4. پایه مخزن مایع شیشه شور را باز 

کننده )1( بین پایه مخزن مایع شیشه شور و مجموعه مخزن مایع  الف. پیچ ثابت 
شیشه شور را بازکنید.

کردن 1.5N.m±5 است ( )گشتاور سفت 
کننده )1( بین پایه مخزن مایع شیشه شور و  بدنه را بازکرده و پایه  ب. پیچ ثابت 

مخزن مایع شیشه شور را بازکنید.
کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

154۲

36-سیستمبرفپاککنوشیشهشور

Chery Automobile Co., Ltd.

37 - WIPER AND WASHER

37–33

37

d. Remove 7 clips (arrow) from washer line on upper 
part of hood.

e. Remove clip (1) from washer line joint on upper and 
lower parts of right wing.

f. Disconnect both ends (arrow) of washer line, and 
remove washer line assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A360250

RM1A360260

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing washer line 
assembly.
Install washer line joints in place, when installing washer line assembly.
Check washer system for proper operation, after installing washer line assembly.

ت. تعداد 7 بست )قلش( را از روی قسمت باالیی درب موتور بازکنید.

گلگیر سمت  ج. بست )1( را از اتصال لوله شیشه شور روی قسمت باالیی و پایینی 
کنید.  راست جدا 

ی.هر دو انتهای)فلش( لوله شیشه شور را بازکرده و مجموعه لوله شیشه شور را بازکنید.

همواره در هنگام بستن مجموعه لوله شیشه شور با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی قطعات پیشگیری شود.	 

در هنگام بستن لوله شیشه شور کنترل کنید که اتصاالت لوله شیشه شور در جای خود قرار داشته باشد.	 

پس از بستن لوله شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را به درستی انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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Washer Fluid Reservoir Bracket

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the washer fluid reservoir bracket.

a. Remove fixing bolt (1) between washer fluid reservoir 
bracket and washer fluid reservoir assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1.5 N·m)

b. Remove fixing bolt (2) between washer fluid reservoir 
bracket and body, and remove washer fluid reservoir 
bracket (3).
(Tightening torque: 7 ± 1.5 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing washer fluid reservoir bracket.
Appropriate force should be applied when removing washer fluid reservoir bracket. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing washer fluid reservoir bracket.

2
1

3

RM1A360270

پایهمخزنمایعشیشهشور
بازکردن

مطمئن شوید که هنگام باز کردن مجموعه پایه مخزن مایع شیشه شور تجهیزات ایمنی را برای جلوگیری از حوادث استفاده می کنید. 	 

نیروی مناسب باید هنگام باز کردن مجموعه پایه مخزن مایع شیشه شور  اعمال شود. مراقب باشید که به طور خشن عمل نکنید.	 

سعی کنید هنگام باز کردن پایه مجموعه مخزن مایع شیشه شور ، رنگ بدنه و تزیینات داخلی را از خراشیده شدن حفاظت کنید.	 

  توجه

کنید. 1. تمامی تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. مجموعه سپر جلو را بازکنید.
کنید . 4. پایه مخزن مایع شیشه شور را باز 

کننده )1( بین پایه مخزن مایع شیشه شور و مجموعه مخزن مایع  الف. پیچ ثابت 
شیشه شور را بازکنید.

کردن 1.5N.m±5 است ( )گشتاور سفت 
کننده )1( بین پایه مخزن مایع شیشه شور و  بدنه را بازکرده و پایه  ب. پیچ ثابت 

مخزن مایع شیشه شور را بازکنید.
کردن 1.5N.m±7 است ( )گشتاور سفت 

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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d. Remove 7 clips (arrow) from washer line on upper 
part of hood.

e. Remove clip (1) from washer line joint on upper and 
lower parts of right wing.

f. Disconnect both ends (arrow) of washer line, and 
remove washer line assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A360250

RM1A360260

CAUTION

Always operate carefully to prevent components from being damaged, when installing washer line 
assembly.
Install washer line joints in place, when installing washer line assembly.
Check washer system for proper operation, after installing washer line assembly.

ت. تعداد 7 بست )قلش( را از روی قسمت باالیی درب موتور بازکنید.

گلگیر سمت  ج. بست )1( را از اتصال لوله شیشه شور روی قسمت باالیی و پایینی 
کنید.  راست جدا 

ی.هر دو انتهای)فلش( لوله شیشه شور را بازکرده و مجموعه لوله شیشه شور را بازکنید.

همواره در هنگام بستن مجموعه لوله شیشه شور با دقت عمل کنید تا از آسیب دیدگی قطعات پیشگیری شود.	 

در هنگام بستن لوله شیشه شور کنترل کنید که اتصاالت لوله شیشه شور در جای خود قرار داشته باشد.	 

پس از بستن لوله شیشه شور جلو کنترل کنید که عملکرد خود را به درستی انجام می دهد. 	 

  توجه

بستن
مراحل بستن برعکس مراحل بازکردن است. 
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آشنایی ...............................................1546

معرفــی  .......................................1546

اســتانداردها  ..................................1555

ابزار  ..........................................1555

نقشــه برقــی...................................1556

یابــی...........................................1558 عیــب 

جــدول ایــرادات................................1558

ابزارهای عیب یابــی............................1559

کد خطــا.........................1559 روش خواندن 

بازدیــد و بررســی اتصال بدنــه....................1560

روش عیب یابــی...............................1560

عملکردهــای قفــل / بازشــدن تمامــی درب هــا عمــل نمــی 

کننــد .........................................1563

عمــل  راننــده  درب  بازشــدن  قفــل/  عملکــرد  تنهــا 

 1566..................................... نمی کنــد 

تنهــا عملکــرد قفــل/ بازشــدن درب سرنشــین جلوعمــل 

1567.................................... نمی کنــد 

عمــل  چــپ  عقــب  درب  بازشــدن  قفــل/  عملکــرد  تنهــا 

1568................................... نمی کنــد 

تنهــا عملکــرد قفــل/ بازشــدن درب عقــب راســت عمــل 

1560...................................... نمی کنــد 

کند ................1570 کنترل عمل نمی  تنها ریموت 
1572

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575

1575

ســرویس و نگهداری..................................1582

مجموعه قفل درب جلو........................1583

بازکــردن .......................................1583

بازدید و بررســی .................................1585

1585........................................ بســتن  

مجموعه مغزی قفل درب جلو..................1586 

1586....................................... بازکــردن 

1587........................................ بســتن 

مجموعه زبانه قفل درب جلو...................1588

بازکــردن .......................................1588

1588........................................ بســتن 

مجموعه قفل درب عقب.......................1589 

بازکردن ........................................1589

ــد و بررســی.................................1590 بازدی

1591......................................... بســتن 

مجموعه زبانــه درب عقب......................1592

بازکردن ........................................1592

1592........................................ بســتن 
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بازکــردن ........................................1595
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ــار دادن  ــا  فش ــرار دارد ب ــه  1.5 متــری اطــراف درب ق ج از محفظــه صنــدوق عقــب اســت و در فاصل ــار ــرل خ کنت ــه ریمــوت  ک ــی  • میکروســوئیچ دســتگیره درب صنــدوق: زمان
گــردد. ــاز شــدن قفــل درب صنــدوق  ــد باعــث ب میکروســوئیچ دســتگیره مــی توان

• فعال بودن سیستم: سیستم در همه زمان ها حتی، زمان خاموش بودن خودرو نیز فعال است.
کند. گردیده و دستور قفل شدن را اجرا می  کلید قفل مرکزی وارد  کردن از سوی  کامال بسته باشند و سیگنال قفل  که تمامی در ها  قفل شدن موفق: هنگامی   •

کلیــد قفــل مرکــزی ارســال شــده، دســتور قفــل شــدن  کامــل قفــل نشــود، ســیگنال قفــل شــدن از  کــه حداقــل یکــی از درب هــا بــه صــورت  قفــل شــدن ناموفــق: هنگامــی   •
ــود. ــی ش ــادر م ــل ص ــدن قف ــاز ش ــان ب ــر، فرم ــه تاخی ــک ثانی ــس از ی ــده و پ ــرا ش اج

کامال بسته باشد.  کلید قفل مرکزی ارسال شده و دستور باز شدن قفل اجرا می گردد بدون توجه به اینکه درب ها  باز شدن موفق: سیگنال باز شدن قفل از   •
کنترل بدنه )BCM( به هر ورودی قفل شدن یا باز شدن قفل عکس العمل نشان می دهد.  که دزدگیر فعال نباشد واحد  عکس العمل قفل درب: هنگامی   •

b. عملکرد

عملکرد قطعه

کنید تمامی درب ها را  قفل / باز 
کهPEPS نیز می تواند BCM را از طریق شبکه  ریموت، سیگنال تقاضای قفل شدن یا باز شدن را به PEPS ارسال می دارد 

کنترل نماید. CAN جهت ارسال سیگنال قفل شدن یا باز شدن به هر درب 
دکمه قفل شدن و یا باز شدن ریموت

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
که خروجی آن  کند،  کنترل بدنه )BCM( ارسال می  کلید مکانیکی سیگنال درخواست قفل شدن/باز شدن را به واحد 

سیگنال متناسب با قفل شدن/باز شدن هر درب می باشد.
قفل شدن یا باز شدن مکانیکی

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
کنترل بدنه )BCM(را از  که واحد  کند،  کنترلر PEPS ارسال می  کردن را برای  کردن/باز  دکمه روی دستگیره سیگنال قفل 

کنترل نماید. طریق شبکه CAN جهت ارسال سیگنال قفل یا باز شدن به هر درب 
کردن روی دستگیره کردن/باز  دکمه قفل 

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
کنترل بدنه )BCM( را و خط  که واحد  کند،  کنترلر PEPS  ارسال می  کردن/بازکردن را برای  کلید قفل مرکزی سیگنال قفل 

کرد. کنترل خواهد  کردن قفل هر درب  کردن/باز  CANجهت قفل 
کلید قفل مرکزی کردن  کردن/باز  دکمه قفل 

کنید. کلید قفل /باز  درب سمت چپ جلو را با 
که سیگنال قفل یا باز بودن درب را به BCM ارسال می کند. مجموعه قفل درب سمت جلو چپ مجموعه قفل درب جلو چپ به یک میکرو سوئیچ مجهز است 

کنید. کلید قفل /باز  درب جلو راست را با 
کنید. کلید قفل /باز  در عقب چپ را با 

کنید. کلید قفل /باز  در عقب راست را با 

مجموعه قفل درب سمت جلو راست
مجموعه قفل درب سمت عقب چپ 
مجموعه قفل درب سمت عقب راست

کنید تمامی درب ها را قفل/باز  کردن قفل مرکزی کردن/باز  کلید قفل 
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آشنایی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–3

38

DOOR LOCK

GENERAL INFORMATION

Description

1. Power door lock system function description
a. Power door lock system can lock/unlock all doors by wireless key, mechanical key, center control 

switch and contact switch on handle.
Wireless key sends lock/unlock request signals to Passive Entry & Passive Start (PEPS) controller, 
which will control Body Control Module (BCM) via CAN line. Then, Body Control Module (BCM) 
sends these request signals to the fastener of each door in order to lock/unlock all doors 
simultaneously.
After inserting mechanical key into driver side door key cylinder, doors can be locked/unlocked by 
turning key clockwise or counterclockwise, but body anti-theft function cannot be set.
Contact switch on handle: when wireless key is outside vehicle and within a 1.5 m semicircle area 
around front door handle, pressing door handle switch can lock/unlock doors.
Contact switch on luggage compartment door: when wireless key is outside luggage compartment 
door and within a 1.5 m semicircle area around luggage compartment door handle, pressing door 
handle switch can unlock luggage compartment door.
Function active: effective at any time, even when engine starts.

1 - Engine Hood Lock Assembly 2 - Front Right Door Lock Assembly

3 - Rear Right Door Lock Assembly 4 - Luggage Compartment Lock Assembly

5 - Rear Left Door Lock Assembly 6 - Front Left Door Lock Assembly

RM1A370010

2

3

1

5

6

4

معرفی

2. مجموعه قفل درب راست جلو1. مجموعه قفل درب موتور

4. مجموعه قفل درب صندوق3. مجموعه قفل درب راست عقب

6. مجموعه قفل درب چپ جلو5. مجموعه قفل درب چپ عقب

1- معرفی عملکرد سیستم قفل مرکزی
کلید قفل مرکزی انجام می دهد. کلید مکانیکی و  کنترل،  کردن درب ها را از طریق ریموت  کردن و یا باز  a.  سیستم قفل مرکزی،عملکرد قفل 

کنترلــر PEPS ارســال می کنــد و  در ادامــه BCM از شــبکه CAN ایــن ســیگنال ها را  کــردن را بــه  کــردن و یــا بــاز  کنتــرل ســیگنال هــای تقاضــای قفــل  • ریمــوت 
کــرد.  کــردن تمامــی درب هــا بــه صــورت همزمــان بــه قفــل درب هــا ارســال خواهــد  دریافــت می کنــد. ســپسBCM ایــن ســیگنال هــا را بــرای قفــل شــدن و یــا بــاز 
کلیــد بــه صــورت ســاعتگرد یــا پادســاعتگرد قفــل و یــا بــاز  کلیــد درب راننــده، درب مــی توانــد بوســیله چرخــش  کلیــد مکانیکــی در مغــزی  گرفتــن  • پــس از قــرار 

کــرد. شــود ولــی سیســتم دزدگیــر را بــه ایــن صــورت نمــی تــوان تنظیــم 
ج از خــودرو و یــا در محــدوده 1.5 متــری در اطــراف دســتگیره درب قــرار داشــته باشــد بــا  کنتــرل در خــار کــه ریمــوت  • میکــرو ســوئیچ دســتگیره درب: هنگامــی 

گــردد. فشــار دادن میکــرو ســوئیچ دســتگیره درب مــی توانــد باعــث بــاز یــا بســته شــدن قفــل درب 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1547

37 - سیستم قفل مرکزی

ــار دادن  ــا  فش ــرار دارد ب ــه  1.5 متــری اطــراف درب ق ج از محفظــه صنــدوق عقــب اســت و در فاصل ــار ــرل خ کنت ــه ریمــوت  ک ــی  • میکروســوئیچ دســتگیره درب صنــدوق: زمان
گــردد. ــاز شــدن قفــل درب صنــدوق  ــد باعــث ب میکروســوئیچ دســتگیره مــی توان

• فعال بودن سیستم: سیستم در همه زمان ها حتی، زمان خاموش بودن خودرو نیز فعال است.
کند. گردیده و دستور قفل شدن را اجرا می  کلید قفل مرکزی وارد  کردن از سوی  کامال بسته باشند و سیگنال قفل  که تمامی در ها  قفل شدن موفق: هنگامی   •

کلیــد قفــل مرکــزی ارســال شــده، دســتور قفــل شــدن  کامــل قفــل نشــود، ســیگنال قفــل شــدن از  کــه حداقــل یکــی از درب هــا بــه صــورت  قفــل شــدن ناموفــق: هنگامــی   •
ــود. ــی ش ــادر م ــل ص ــدن قف ــاز ش ــان ب ــر، فرم ــه تاخی ــک ثانی ــس از ی ــده و پ ــرا ش اج

کامال بسته باشد.  کلید قفل مرکزی ارسال شده و دستور باز شدن قفل اجرا می گردد بدون توجه به اینکه درب ها  باز شدن موفق: سیگنال باز شدن قفل از   •
کنترل بدنه )BCM( به هر ورودی قفل شدن یا باز شدن قفل عکس العمل نشان می دهد.  که دزدگیر فعال نباشد واحد  عکس العمل قفل درب: هنگامی   •

b. عملکرد

عملکرد قطعه

کنید تمامی درب ها را  قفل / باز 
کهPEPS نیز می تواند BCM را از طریق شبکه  ریموت، سیگنال تقاضای قفل شدن یا باز شدن را به PEPS ارسال می دارد 

کنترل نماید. CAN جهت ارسال سیگنال قفل شدن یا باز شدن به هر درب 
دکمه قفل شدن و یا باز شدن ریموت

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
که خروجی آن  کند،  کنترل بدنه )BCM( ارسال می  کلید مکانیکی سیگنال درخواست قفل شدن/باز شدن را به واحد 

سیگنال متناسب با قفل شدن/باز شدن هر درب می باشد.
قفل شدن یا باز شدن مکانیکی

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
کنترل بدنه )BCM(را از  که واحد  کند،  کنترلر PEPS ارسال می  کردن را برای  کردن/باز  دکمه روی دستگیره سیگنال قفل 

کنترل نماید. طریق شبکه CAN جهت ارسال سیگنال قفل یا باز شدن به هر درب 
کردن روی دستگیره کردن/باز  دکمه قفل 

کنید تمامی درب ها را قفل/باز 
کنترل بدنه )BCM( را و خط  که واحد  کند،  کنترلر PEPS  ارسال می  کردن/بازکردن را برای  کلید قفل مرکزی سیگنال قفل 

کرد. کنترل خواهد  کردن قفل هر درب  کردن/باز  CANجهت قفل 
کلید قفل مرکزی کردن  کردن/باز  دکمه قفل 

کنید. کلید قفل /باز  درب سمت چپ جلو را با 
که سیگنال قفل یا باز بودن درب را به BCM ارسال می کند. مجموعه قفل درب سمت جلو چپ مجموعه قفل درب جلو چپ به یک میکرو سوئیچ مجهز است 

کنید. کلید قفل /باز  درب جلو راست را با 
کنید. کلید قفل /باز  در عقب چپ را با 

کنید. کلید قفل /باز  در عقب راست را با 

مجموعه قفل درب سمت جلو راست
مجموعه قفل درب سمت عقب چپ 
مجموعه قفل درب سمت عقب راست

کنید تمامی درب ها را قفل/باز  کردن قفل مرکزی کردن/باز  کلید قفل 
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آشنایی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–3

38

DOOR LOCK

GENERAL INFORMATION

Description

1. Power door lock system function description
a. Power door lock system can lock/unlock all doors by wireless key, mechanical key, center control 

switch and contact switch on handle.
Wireless key sends lock/unlock request signals to Passive Entry & Passive Start (PEPS) controller, 
which will control Body Control Module (BCM) via CAN line. Then, Body Control Module (BCM) 
sends these request signals to the fastener of each door in order to lock/unlock all doors 
simultaneously.
After inserting mechanical key into driver side door key cylinder, doors can be locked/unlocked by 
turning key clockwise or counterclockwise, but body anti-theft function cannot be set.
Contact switch on handle: when wireless key is outside vehicle and within a 1.5 m semicircle area 
around front door handle, pressing door handle switch can lock/unlock doors.
Contact switch on luggage compartment door: when wireless key is outside luggage compartment 
door and within a 1.5 m semicircle area around luggage compartment door handle, pressing door 
handle switch can unlock luggage compartment door.
Function active: effective at any time, even when engine starts.

1 - Engine Hood Lock Assembly 2 - Front Right Door Lock Assembly

3 - Rear Right Door Lock Assembly 4 - Luggage Compartment Lock Assembly

5 - Rear Left Door Lock Assembly 6 - Front Left Door Lock Assembly

RM1A370010

2

3

1

5

6

4

معرفی

2. مجموعه قفل درب راست جلو1. مجموعه قفل درب موتور

4. مجموعه قفل درب صندوق3. مجموعه قفل درب راست عقب

6. مجموعه قفل درب چپ جلو5. مجموعه قفل درب چپ عقب

1- معرفی عملکرد سیستم قفل مرکزی
کلید قفل مرکزی انجام می دهد. کلید مکانیکی و  کنترل،  کردن درب ها را از طریق ریموت  کردن و یا باز  a.  سیستم قفل مرکزی،عملکرد قفل 

کنترلــر PEPS ارســال می کنــد و  در ادامــه BCM از شــبکه CAN ایــن ســیگنال ها را  کــردن را بــه  کــردن و یــا بــاز  کنتــرل ســیگنال هــای تقاضــای قفــل  • ریمــوت 
کــرد.  کــردن تمامــی درب هــا بــه صــورت همزمــان بــه قفــل درب هــا ارســال خواهــد  دریافــت می کنــد. ســپسBCM ایــن ســیگنال هــا را بــرای قفــل شــدن و یــا بــاز 
کلیــد بــه صــورت ســاعتگرد یــا پادســاعتگرد قفــل و یــا بــاز  کلیــد درب راننــده، درب مــی توانــد بوســیله چرخــش  کلیــد مکانیکــی در مغــزی  گرفتــن  • پــس از قــرار 

کــرد. شــود ولــی سیســتم دزدگیــر را بــه ایــن صــورت نمــی تــوان تنظیــم 
ج از خــودرو و یــا در محــدوده 1.5 متــری در اطــراف دســتگیره درب قــرار داشــته باشــد بــا  کنتــرل در خــار کــه ریمــوت  • میکــرو ســوئیچ دســتگیره درب: هنگامــی 

گــردد. فشــار دادن میکــرو ســوئیچ دســتگیره درب مــی توانــد باعــث بــاز یــا بســته شــدن قفــل درب 
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e. Wireless key match
If wireless key is lost, damaged, or Body Control Module (BCM) is replaced, wireless key needs to be 
matched again. Detailed operation procedures are as follows: 
Method 1:

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest 
software) to Data Link Connector (DLC), and make 
it communicate with vehicle electronic module 
through data network. Then select corresponding 
model (M1A) on X-431 3G diagnostic tester (the 
latest software) to enter the system and select 
"IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function 
screen.

Please select [Add the old keys] on Perform 
routine program screen.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A370020

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A370030

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A370040

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A370110

روش 1:
واحــد •  بــا  تــا  کنیــد  متصــل  یــاب  عیــب  کانکتــور  بــه  را   X-431 3G اســکنر 

 M1A کنــد. ســپس خــودرو الکترونیکــی خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا ارتبــاط برقــرار 
کــرده تــا وارد  را بــر روی اســکنر X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( انتخــاب 

سیســتم شــده و آیتــم IMMO را انتخــاب نماییــد.

کنید.•  گزینه ]After sale function[ را انتخاب  لطفا در منوی انتخاب عملکرد 

کنید.•  گزینه ]Key match[ را انتخاب  سپس 

کنید.•  گزینه ]Add the old keys[ را انتخاب  سپس 

e. تعریف ریموت
کــه روش  انجــام آن بــه  کــردن مجــدد اســت  گــردد ریمــوت نیازمنــد تعریــف  کنتــرل بدنــه )BCM( تعویــض  گــم شــود، آســیب ببینــد و یــا واحــد  کــه ریمــوت  در صورتــی 

صــورت مفصــل در زیــر توضیــح داده شــده اســت.
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کنترل( کردن درب ها از راه دور)ریموت  2- سیستم قفل و باز 
a.  عملکرد:

خصوصیات عملکرد دکمه ریموت:  )1(
گیرد هر دکمه ریموت می تواند عمل نماید.•  زمانیکه سوئیچ موتور به وضعیت قفل قرار 
کننده ریموت می تواند عمل نماید.•  زمانیکه سوئیچ موتور وارد وضعیت ACC می شود تنها دکمه باز 
کننده ریموت می تواند عمل نماید.•  که سوئیچ موتور وارد وضعیت روشن می شود تنها دکمه باز  هنگامی 

کنترل موثر می شود: که عملکرد ریموت  )2(  هنگامی 
در صــورت بســته بــودن همــه درب ها)شــامل درب موتــور و صنــدوق(، فشــار دادن دکمــه قفــل شــدن روی ریمــوت، قفــل هــای تمامــی درب هــا عملیــات • 

ج شــدن از وضعیــت قفــل بــر روی ریمــوت،  قفــل شــدن را انجــام مــی دهــد ) در ایــن زمــان خــودرو وارد حالــت امنیتــی می شــود.( فشــار دادن دکمــه خــار
کنتــرل بدنــه )BCM(، عملیــات بــاز شــدن را انجــام مــی دهــد. واحــد 

ــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. قفــل هــای •  کــه بســته نشــده اســت دکمــه قفــل شــدن را ب ــا درب صنــدوق  ــور ی کامــال بســته، درب موت ــا تمامــی درب هــای  ب
ج شــدن را روی  تمامــی درب هــا عملیــات قفــل شــدن را انجــام مــی دهــد) در ایــن حالــت خــودرو وارد  بــه حالــت امنیتــی نمی شــود.( دکمــه از قفــل خــار

ج شــدن را انجــام مــی دهــد. ریمــوت فشــار دهیــد، BCM عملیــات از قفــل خــار
گــر یکــی از درب هــا بســته نشــده باشــد: دکمــه قفــل شــدن را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. تمامــی قفــل هــای در عملیــات را انجــام مــی دهــد و پــس از یــک •  ا

ج شــدن را انجــام مــی دهــد. کنتــرل BCM عملیــات از قفــل خــار ج مــی شــود؛ دکمــه بــاز شــدن را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. واحــد  ثانیــه از قفــل شــدن خــار
b. عملکرد باز شدن درب صندوق توسط ریموت

کــه در محفظــه صنــدوق بــاز مــی شــود •  دکمــه بــاز شــدن درب صنــدوق را بیشــتر از 1.5 ثانیــه فشــار دهیــد تــا درب صنــدوق بــاز شــود. چــراغ صنــدوق هنگامــی 
گــردد و زمانیکــه در صنــدوق بســته شــود خامــوش خواهــد شــد. روشــن مــی 

کــه درب صنــدوق عقــب بــاز باشــد چــراغ صنــدوق عقــب روشــن مــی شــود و پــس از آنکــه درب صنــدوق عقــب بســته شــود خامــوش می گــردد. در •  هنگامــی 
کــه درب صنــدوق همچنــان بــاز بمانــد چــراغ محفظــه صنــدوق بــرای مــدت 15 دقیقــه روشــن مانــده و ســپس خامــوش خواهــد شــد.  صورتــی 

کنترل از راه دور دارای ویژگی های زیر است: کند. سیستم  c.این سیستم درب ها را از راه دور باز و بسته می 
کردن•  کردن و سوئیچ باز  کلید یک پارچه فرستنده استفاده شده و دارای 2 سوئیچ است: سوئیچ قفل  یک مدل 
کنترل می شود.•  که توسط آن وضعیت باتری ریموت نیز  داخل برد ریموت از چراغ LED استفاده شده است 

d. عملکرد سیستم.

شرح عملکرد

دکمه سوئیچ قفل را بروی ریموت فشار دهید تا تمامی درب ها قفل شود. عملکرد قفل شدن تمامی درب ها 

دکمه سوئیچ قفل را بر روی ریموت فشار دهید تا تمامی درب ها باز شود. عملکرد باز شدن تمامی درب ها

قفل شدن: زمانیکه درب ها قفل شدند چراغ های فالشر یک مرتبه روشن می شوند.
زمانیکه قفل باز می شود برای اینکه نشان دهد عملیات کامل شده است چراغ های فالشر ۲مرتبه روشن می شوند.

کنترل عالئم عملکرد ریموت 

که هیچ دری در طی مدت 30 ثانیه پس از آنکه دکمه باز شدن ریموت زده شده باشد، باز نگردید تمامی  در صورتی 
درب ها به صورت خودکار یک بار دیگر قفل می شوند. 

عملکرد قفل شدن اتوماتیک 
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e. Wireless key match
If wireless key is lost, damaged, or Body Control Module (BCM) is replaced, wireless key needs to be 
matched again. Detailed operation procedures are as follows: 
Method 1:

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest 
software) to Data Link Connector (DLC), and make 
it communicate with vehicle electronic module 
through data network. Then select corresponding 
model (M1A) on X-431 3G diagnostic tester (the 
latest software) to enter the system and select 
"IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function 
screen.

Please select [Add the old keys] on Perform 
routine program screen.

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A370020

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A370030

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A370040

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A370110

روش 1:
واحــد •  بــا  تــا  کنیــد  متصــل  یــاب  عیــب  کانکتــور  بــه  را   X-431 3G اســکنر 

 M1A کنــد. ســپس خــودرو الکترونیکــی خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا ارتبــاط برقــرار 
کــرده تــا وارد  را بــر روی اســکنر X-431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار( انتخــاب 

سیســتم شــده و آیتــم IMMO را انتخــاب نماییــد.

کنید.•  گزینه ]After sale function[ را انتخاب  لطفا در منوی انتخاب عملکرد 

کنید.•  گزینه ]Key match[ را انتخاب  سپس 

کنید.•  گزینه ]Add the old keys[ را انتخاب  سپس 

e. تعریف ریموت
کــه روش  انجــام آن بــه  کــردن مجــدد اســت  گــردد ریمــوت نیازمنــد تعریــف  کنتــرل بدنــه )BCM( تعویــض  گــم شــود، آســیب ببینــد و یــا واحــد  کــه ریمــوت  در صورتــی 

صــورت مفصــل در زیــر توضیــح داده شــده اســت.
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کنترل( کردن درب ها از راه دور)ریموت  2- سیستم قفل و باز 
a.  عملکرد:

خصوصیات عملکرد دکمه ریموت:  )1(
گیرد هر دکمه ریموت می تواند عمل نماید.•  زمانیکه سوئیچ موتور به وضعیت قفل قرار 
کننده ریموت می تواند عمل نماید.•  زمانیکه سوئیچ موتور وارد وضعیت ACC می شود تنها دکمه باز 
کننده ریموت می تواند عمل نماید.•  که سوئیچ موتور وارد وضعیت روشن می شود تنها دکمه باز  هنگامی 

کنترل موثر می شود: که عملکرد ریموت  )2(  هنگامی 
در صــورت بســته بــودن همــه درب ها)شــامل درب موتــور و صنــدوق(، فشــار دادن دکمــه قفــل شــدن روی ریمــوت، قفــل هــای تمامــی درب هــا عملیــات • 

ج شــدن از وضعیــت قفــل بــر روی ریمــوت،  قفــل شــدن را انجــام مــی دهــد ) در ایــن زمــان خــودرو وارد حالــت امنیتــی می شــود.( فشــار دادن دکمــه خــار
کنتــرل بدنــه )BCM(، عملیــات بــاز شــدن را انجــام مــی دهــد. واحــد 

ــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. قفــل هــای •  کــه بســته نشــده اســت دکمــه قفــل شــدن را ب ــا درب صنــدوق  ــور ی کامــال بســته، درب موت ــا تمامــی درب هــای  ب
ج شــدن را روی  تمامــی درب هــا عملیــات قفــل شــدن را انجــام مــی دهــد) در ایــن حالــت خــودرو وارد  بــه حالــت امنیتــی نمی شــود.( دکمــه از قفــل خــار

ج شــدن را انجــام مــی دهــد. ریمــوت فشــار دهیــد، BCM عملیــات از قفــل خــار
گــر یکــی از درب هــا بســته نشــده باشــد: دکمــه قفــل شــدن را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. تمامــی قفــل هــای در عملیــات را انجــام مــی دهــد و پــس از یــک •  ا

ج شــدن را انجــام مــی دهــد. کنتــرل BCM عملیــات از قفــل خــار ج مــی شــود؛ دکمــه بــاز شــدن را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد. واحــد  ثانیــه از قفــل شــدن خــار
b. عملکرد باز شدن درب صندوق توسط ریموت

کــه در محفظــه صنــدوق بــاز مــی شــود •  دکمــه بــاز شــدن درب صنــدوق را بیشــتر از 1.5 ثانیــه فشــار دهیــد تــا درب صنــدوق بــاز شــود. چــراغ صنــدوق هنگامــی 
گــردد و زمانیکــه در صنــدوق بســته شــود خامــوش خواهــد شــد. روشــن مــی 

کــه درب صنــدوق عقــب بــاز باشــد چــراغ صنــدوق عقــب روشــن مــی شــود و پــس از آنکــه درب صنــدوق عقــب بســته شــود خامــوش می گــردد. در •  هنگامــی 
کــه درب صنــدوق همچنــان بــاز بمانــد چــراغ محفظــه صنــدوق بــرای مــدت 15 دقیقــه روشــن مانــده و ســپس خامــوش خواهــد شــد.  صورتــی 

کنترل از راه دور دارای ویژگی های زیر است: کند. سیستم  c.این سیستم درب ها را از راه دور باز و بسته می 
کردن•  کردن و سوئیچ باز  کلید یک پارچه فرستنده استفاده شده و دارای 2 سوئیچ است: سوئیچ قفل  یک مدل 
کنترل می شود.•  که توسط آن وضعیت باتری ریموت نیز  داخل برد ریموت از چراغ LED استفاده شده است 

d. عملکرد سیستم.

شرح عملکرد

دکمه سوئیچ قفل را بروی ریموت فشار دهید تا تمامی درب ها قفل شود. عملکرد قفل شدن تمامی درب ها 

دکمه سوئیچ قفل را بر روی ریموت فشار دهید تا تمامی درب ها باز شود. عملکرد باز شدن تمامی درب ها

قفل شدن: زمانیکه درب ها قفل شدند چراغ های فالشر یک مرتبه روشن می شوند.
زمانیکه قفل باز می شود برای اینکه نشان دهد عملیات کامل شده است چراغ های فالشر ۲مرتبه روشن می شوند.

کنترل عالئم عملکرد ریموت 

که هیچ دری در طی مدت 30 ثانیه پس از آنکه دکمه باز شدن ریموت زده شده باشد، باز نگردید تمامی  در صورتی 
درب ها به صورت خودکار یک بار دیگر قفل می شوند. 

عملکرد قفل شدن اتوماتیک 
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38 - DOOR LOCK

38–8

38

When "Succeeded to add old key" is displayed on 
Key match screen, click "OK".

Key match is completed.
Method 2:

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest 
software) to Data Link Connector (DLC), and make 
it communicate with vehicle electronic module 
through data network. Then select corresponding 
model (M1A) on X-431 3G diagnostic tester (the 
latest software) to enter the system and select 
"IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function 
screen.

Key match

Succeeded to add old key!

OK

RM1A370092

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A370020

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A370030

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A370040

کــه جملــه]!succeeded to add old key[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد •  هنگامــی 
کلیــد ok را بزنیــد.

کامل شده است•  تعریف ریموت 
روش 2:

اســکنر X-431 3G را بــه کانکتــور عیــب یــاب متصل کنیــد تا با واحد الکترونیکی • 
کنیــد. ســپس خــودرو M1A را در اســکنر  خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا ارتبــاط برقــرار 
ــا وارد سیســتم شــده و آیتــم  کــرده ت X-431 3G )بــه روز رســانی شــده( انتخــاب 

IMMO را انتخــاب نماییــد.

کنید.•  گزینه ]After sale function[ را انتخاب  لطفا 

کنید.•  گزینه ]Key match[ را انتخاب  لطفا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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When "Please enter a PIN with 8 digits" is 
displayed on Input screen, input PIN code and 
click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input 
screen, input PIN code again and click "OK".

When "Please Input Repair Shop Code. The length 
is 10 digits from 0 to 9. A~Z. a~z" is displayed, 
click "Cancel".

When "Please Input programming. The length is 8 
digits from 0 to 9" is displayed, click "Cancel".  

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370060

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370070

Input

Please Input Repair Shop Code.
The length is 10 digits from 0 to 9. A~z. a~z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370080

Input

Please Input programming.
The length is 8 digits from 0 to 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370090

زمانیکــه جملــه ]Please enter a PIN with 8 digits[ بــر روی صفحــه نمایــش داده • 
ــد. ــد OK را بزنی کلی ــرده و  ک ــی را وارد  ــد ۸رقم ک ــد  ش

کــد •  کــه جملــه ]Please enter again[ بــر روی صفحــه نمایــش داده شــد  هنگامــی 
کلیــد OK را بزنیــد.  کــرده و  8رقمــی را یــک بــار دیگــر وارد 

 • Please input Repair Shope code. The length is 10 digits from 0[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  to 9. A-Z. a-z[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد 

 • ]Please input programming. The length is 8 digits from 0 to9[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  نمایــش داده شــد 
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When "Succeeded to add old key" is displayed on 
Key match screen, click "OK".

Key match is completed.
Method 2:

Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest 
software) to Data Link Connector (DLC), and make 
it communicate with vehicle electronic module 
through data network. Then select corresponding 
model (M1A) on X-431 3G diagnostic tester (the 
latest software) to enter the system and select 
"IMMO" system.

Please select [After sale function] on SELECT 
FUNCTION screen.

Please select [Key match] on After sale function 
screen.

Key match

Succeeded to add old key!

OK

RM1A370092

ICM

PEPS

IMMO

AT

BCM

SRS

ABS

ENG

Menu

RM1A370020

After sale function

Write data

Read data stream

Erase fault code

Read fault code

SELECT FUNCTION

RM1A370030

Reprogramming IMMO

Key match

Erase keys

Reprogramming ECM

Programming IMMO(learn SK from TCU)

Programming IMMO(learn SK from EMS)

Programming ECM

Match all the systems

After sale function

RM1A370040

کــه جملــه]!succeeded to add old key[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد •  هنگامــی 
کلیــد ok را بزنیــد.

کامل شده است•  تعریف ریموت 
روش 2:

اســکنر X-431 3G را بــه کانکتــور عیــب یــاب متصل کنیــد تا با واحد الکترونیکی • 
کنیــد. ســپس خــودرو M1A را در اســکنر  خــودرو از طریــق شــبکه دیتــا ارتبــاط برقــرار 
ــا وارد سیســتم شــده و آیتــم  کــرده ت X-431 3G )بــه روز رســانی شــده( انتخــاب 

IMMO را انتخــاب نماییــد.

کنید.•  گزینه ]After sale function[ را انتخاب  لطفا 

کنید.•  گزینه ]Key match[ را انتخاب  لطفا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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When "Please enter a PIN with 8 digits" is 
displayed on Input screen, input PIN code and 
click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input 
screen, input PIN code again and click "OK".

When "Please Input Repair Shop Code. The length 
is 10 digits from 0 to 9. A~Z. a~z" is displayed, 
click "Cancel".

When "Please Input programming. The length is 8 
digits from 0 to 9" is displayed, click "Cancel".  

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370060

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370070

Input

Please Input Repair Shop Code.
The length is 10 digits from 0 to 9. A~z. a~z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370080

Input

Please Input programming.
The length is 8 digits from 0 to 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370090

زمانیکــه جملــه ]Please enter a PIN with 8 digits[ بــر روی صفحــه نمایــش داده • 
ــد. ــد OK را بزنی کلی ــرده و  ک ــی را وارد  ــد ۸رقم ک ــد  ش

کــد •  کــه جملــه ]Please enter again[ بــر روی صفحــه نمایــش داده شــد  هنگامــی 
کلیــد OK را بزنیــد.  کــرده و  8رقمــی را یــک بــار دیگــر وارد 

 • Please input Repair Shope code. The length is 10 digits from 0[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  to 9. A-Z. a-z[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد 

 • ]Please input programming. The length is 8 digits from 0 to9[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  نمایــش داده شــد 
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When "Please Input programming. The length is 8 
digits from 0 to 9" is displayed, click "Cancel".

When "Succeeded to add new key" is displayed on 
Key match screen, click "OK".

Key match is completed.
f. Wireless key

Wireless key controls lock/unlock of door.
Wireless key lock: with all doors fully closed, press lock button on wireless key, all doors will be locked 
while turn signal lights blink once. Security indicator will also blink normally to indicate that system is in 
armed state, and body anti-theft system is started. With any door not closed or fully closed, press lock 
button on wireless key, all doors are unlocked immediately after performing lock operation while turn 
signal lights blink twice, to remind driver that vehicle is not fortified. 
Wireless key unlock: press unlock button on wireless key, all doors will unlock while turn signal lights 
blink twice, body anti-theft system is deactivated and security indicator turns off.  After unlocking doors 
with wireless key, open any door within 30 seconds. If no door is opened within 30 seconds, doors will 
lock again automatically.

g. Vehicle security system has 7 modes:
Fortifying mode
(1) It will enter fortifying mode when following conditions are met:

a. Key is removed.
b. All doors, engine hood and luggage compartment door are closed.
c. All doors are locked by using lock button on wireless key.

(2) When vehicle is in fortifying mode, following conditions will occur:
a. Turn signal lights blink once to indicate that vehicle is in fortifying state.
b. In fortifying mode, if no door is opened within 30 seconds after unlocking doors by using 

wireless key, doors will lock again automatically and enter fortifying state.
Fortifying failure mode
(1) System will enter fortifying failure mode under following conditions:

a. If any door, engine hood or luggage compartment door is not fully closed.
(2) When vehicle is in fortifying failure mode, following conditions will occur:

a. Turn signal lights blink twice.
b. If all doors are not closed, center control door lock performs "doors lock and then unlock", 

regardless of the conditions of engine hood and luggage compartment door.

Input

Please Input programming.
The length is 8 digits from 0 to 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370090

Key match

Succeeded to add new key!

OK

RM1A370100

 • ]Please input programming. The length is 8 digits from 0 to9[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  نمایــش داده شــد 

کــه جملــه]!succeeded to add old key[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد •  هنگامــی 
کلیــد ok را بزنیــد.

کامل شده است•  تعریف ریموت 
f. ریموت 

کند. کنترل می  ریموت قفل شدن/باز شدن درب را 
گــر عالمــت قفــل را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد تمامــی درب هــا قفــل خواهــد شــد و آن درحالــی  کامــل تمامــی درب هــا ،ا کــردن ریمــوت: بــا بســته بــودن  دکمــه قفــل 
کــه  کــه نشــان دهنــده ایــن اســت  ــد  ــه طــور معمــول چشــمک مــی زن ــز ب ــار روشــن و خامــوش می شــوند.چراغ آالرم سیســتم ضــد ســرقت  نی کــه راهنماهــا ۱ ب اســت 
کامــال بســته نبــودن آن هــا دکمــه  کــه بــا بســته نبــودن درب هــا و یــا  کــرده اســت. هنگامــی  کار خــود را آغــاز  کار اســت و سیســتم ضدســرقت  سیســتم در حالــت آمــاده بــه 
ج مــی شــود و 2 بــار چراغ هــای راهنمــا  کــردن از حالــت قفــل خــار کلیــد ریمــوت را فشــار دهیــد. تمامــی درب هــا فــورا پــس از انجــام عملیــات قفــل  کــردن بــر روی  قفــل 

کــه خــودرو قفــل نیســت. کنــد  روشــن می شــوند تــا بــه راننــده یــادآوری 
ج مــی شــوند درحالیکــه چراغ هــای راهنمــا ۲مرتبــه روشــن  کلیــد ریمــوت فشــار دهیــد. تمامــی درب هــا از حالــت قفــل خــار کــردن را بــر روی  کــردن: دکمــه بــاز  کلیــد از بــاز 
می شــوند و سیســتم دزدگیــر غیرفعــال شــده و چــراغ آالرم خامــوش خواهــد شــد. پــس از بــاز شــدن درب هــا بــا ریمــوت همــه درب هــا در طــی مــدت 30 ثانیــه بــاز مــی 

گردنــد.  کــه هیــچ دری در طــی مــدت 30 ثانیــه بــاز نشــد درب هــا بــه صــورت خــودکار یــک بــار دیگــر قفــل مــی  شــوند. در صورتــی 
g. سیستم ایمنی خودرو دارای 7 حالت است:

حالت قفل شدن موفق:• 
1.برای وارد شدن به حالت قفل باید شرایط زیر برقرار باشد:

ج شده باشد. a( سوئیچ خار
b( تمامی درب ها، درب موتور و درب صندوق بسته باشند.

c( تمامی درب ها به وسیله فشار دادن دکمه قفل شدن بر روی ریموت قفل شده باشند. 
که خودرو شرایط زیر را داشته باشد در حالت قفل است: 2. هنگامی 

که خودرو در حالت قفل است. که نشان می دهد  a( راهنما ها یک بار چشمک می زنند 
کــه هیــچ دری در طــی مــدت 30 ثانیــه پــس از  بــاز شــدن درب هــا بــا اســتفاده از ریمــوت بــاز نگردیــد، درب هــا بــه صــورت خــودکار  b( در حالــت قفــل در صورتــی 

یــک بــار دیگــر قفــل شــده و وارد وضعیــت قفــل خواهــد شــد.
 حالت قفل ناموفق• 

گردد: 1. سیستم تحت شرایط زیر وارد حالت قفل ناموفق می 
کامل بسته نشده باشد. که یکی از درب ها، درب موتور یا درب صندوق به صورت  a( در صورتی 
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Please select [Add new keys] on Perform routine 
program screen.

When "Please enter a PIN with 8 digits" is 
displayed on Input screen, input PIN code and 
click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input 
screen, input PIN code again and click "OK".

When "Please Input Repair Shop Code. The length 
is 10 digits from 0 to 9. A~Z. a~z" is displayed, 
click "Cancel".

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A370050

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370060

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370070

Input

Please Input Repair Shop Code.
The length is 10 digits from 0 to 9. A~z. a~z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370080

کنید.•  گزینه ]Add new key[ را در صفحه نشان داده شده انتخاب  لطفا 

زمانیکــه جملــه ]Please enter a PIN with 8 digits[ بــر روی صفحــه نمایــش داده • 
ــد. ــد OK را بزنی کلی ــرده و  ک ــی را وارد  ــد ۸رقم ک ــد  ش

کــد •  کــه جملــه ]Please enter again[ بــر روی صفحــه نمایــش داده شــد  هنگامــی 
کلیــد OK را بزنیــد.  کــرده و  8رقمــی را یــک بــار دیگــر وارد 

 • Please input Repair Shope code. The length is 10 digits from 0[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  to 9. A-Z. a-z[ در صفحــه نمایــش داده شــد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1553

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–10

38

When "Please Input programming. The length is 8 
digits from 0 to 9" is displayed, click "Cancel".

When "Succeeded to add new key" is displayed on 
Key match screen, click "OK".

Key match is completed.
f. Wireless key

Wireless key controls lock/unlock of door.
Wireless key lock: with all doors fully closed, press lock button on wireless key, all doors will be locked 
while turn signal lights blink once. Security indicator will also blink normally to indicate that system is in 
armed state, and body anti-theft system is started. With any door not closed or fully closed, press lock 
button on wireless key, all doors are unlocked immediately after performing lock operation while turn 
signal lights blink twice, to remind driver that vehicle is not fortified. 
Wireless key unlock: press unlock button on wireless key, all doors will unlock while turn signal lights 
blink twice, body anti-theft system is deactivated and security indicator turns off.  After unlocking doors 
with wireless key, open any door within 30 seconds. If no door is opened within 30 seconds, doors will 
lock again automatically.

g. Vehicle security system has 7 modes:
Fortifying mode
(1) It will enter fortifying mode when following conditions are met:

a. Key is removed.
b. All doors, engine hood and luggage compartment door are closed.
c. All doors are locked by using lock button on wireless key.

(2) When vehicle is in fortifying mode, following conditions will occur:
a. Turn signal lights blink once to indicate that vehicle is in fortifying state.
b. In fortifying mode, if no door is opened within 30 seconds after unlocking doors by using 

wireless key, doors will lock again automatically and enter fortifying state.
Fortifying failure mode
(1) System will enter fortifying failure mode under following conditions:

a. If any door, engine hood or luggage compartment door is not fully closed.
(2) When vehicle is in fortifying failure mode, following conditions will occur:

a. Turn signal lights blink twice.
b. If all doors are not closed, center control door lock performs "doors lock and then unlock", 

regardless of the conditions of engine hood and luggage compartment door.

Input

Please Input programming.
The length is 8 digits from 0 to 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370090

Key match

Succeeded to add new key!

OK

RM1A370100

 • ]Please input programming. The length is 8 digits from 0 to9[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  نمایــش داده شــد 

کــه جملــه]!succeeded to add old key[ بــروی صفحــه نمایــش داده شــد •  هنگامــی 
کلیــد ok را بزنیــد.

کامل شده است•  تعریف ریموت 
f. ریموت 

کند. کنترل می  ریموت قفل شدن/باز شدن درب را 
گــر عالمــت قفــل را بــر روی ریمــوت فشــار دهیــد تمامــی درب هــا قفــل خواهــد شــد و آن درحالــی  کامــل تمامــی درب هــا ،ا کــردن ریمــوت: بــا بســته بــودن  دکمــه قفــل 
کــه  کــه نشــان دهنــده ایــن اســت  ــد  ــه طــور معمــول چشــمک مــی زن ــز ب ــار روشــن و خامــوش می شــوند.چراغ آالرم سیســتم ضــد ســرقت  نی کــه راهنماهــا ۱ ب اســت 
کامــال بســته نبــودن آن هــا دکمــه  کــه بــا بســته نبــودن درب هــا و یــا  کــرده اســت. هنگامــی  کار خــود را آغــاز  کار اســت و سیســتم ضدســرقت  سیســتم در حالــت آمــاده بــه 
ج مــی شــود و 2 بــار چراغ هــای راهنمــا  کــردن از حالــت قفــل خــار کلیــد ریمــوت را فشــار دهیــد. تمامــی درب هــا فــورا پــس از انجــام عملیــات قفــل  کــردن بــر روی  قفــل 

کــه خــودرو قفــل نیســت. کنــد  روشــن می شــوند تــا بــه راننــده یــادآوری 
ج مــی شــوند درحالیکــه چراغ هــای راهنمــا ۲مرتبــه روشــن  کلیــد ریمــوت فشــار دهیــد. تمامــی درب هــا از حالــت قفــل خــار کــردن را بــر روی  کــردن: دکمــه بــاز  کلیــد از بــاز 
می شــوند و سیســتم دزدگیــر غیرفعــال شــده و چــراغ آالرم خامــوش خواهــد شــد. پــس از بــاز شــدن درب هــا بــا ریمــوت همــه درب هــا در طــی مــدت 30 ثانیــه بــاز مــی 

گردنــد.  کــه هیــچ دری در طــی مــدت 30 ثانیــه بــاز نشــد درب هــا بــه صــورت خــودکار یــک بــار دیگــر قفــل مــی  شــوند. در صورتــی 
g. سیستم ایمنی خودرو دارای 7 حالت است:

حالت قفل شدن موفق:• 
1.برای وارد شدن به حالت قفل باید شرایط زیر برقرار باشد:

ج شده باشد. a( سوئیچ خار
b( تمامی درب ها، درب موتور و درب صندوق بسته باشند.

c( تمامی درب ها به وسیله فشار دادن دکمه قفل شدن بر روی ریموت قفل شده باشند. 
که خودرو شرایط زیر را داشته باشد در حالت قفل است: 2. هنگامی 

که خودرو در حالت قفل است. که نشان می دهد  a( راهنما ها یک بار چشمک می زنند 
کــه هیــچ دری در طــی مــدت 30 ثانیــه پــس از  بــاز شــدن درب هــا بــا اســتفاده از ریمــوت بــاز نگردیــد، درب هــا بــه صــورت خــودکار  b( در حالــت قفــل در صورتــی 

یــک بــار دیگــر قفــل شــده و وارد وضعیــت قفــل خواهــد شــد.
 حالت قفل ناموفق• 

گردد: 1. سیستم تحت شرایط زیر وارد حالت قفل ناموفق می 
کامل بسته نشده باشد. که یکی از درب ها، درب موتور یا درب صندوق به صورت  a( در صورتی 
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Please select [Add new keys] on Perform routine 
program screen.

When "Please enter a PIN with 8 digits" is 
displayed on Input screen, input PIN code and 
click "OK".

When "Please enter again" is displayed on Input 
screen, input PIN code again and click "OK".

When "Please Input Repair Shop Code. The length 
is 10 digits from 0 to 9. A~Z. a~z" is displayed, 
click "Cancel".

Add the old keys.

Add new keys.

Perform routine program

RM1A370050

Input

Please enter a PIN with 8 digits.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370060

Input

Please enter again.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

X X X X X X X X

RM1A370070

Input

Please Input Repair Shop Code.
The length is 10 digits from 0 to 9. A~z. a~z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bs

Q W E R T Y U I O P [ ] \

A S D F G H J K L ;

Z

`

X

Tab Caps

OK Cancel

Space Ins Del

C V B N M , . / lt rt

‘ ENTER

RM1A370080

کنید.•  گزینه ]Add new key[ را در صفحه نشان داده شده انتخاب  لطفا 

زمانیکــه جملــه ]Please enter a PIN with 8 digits[ بــر روی صفحــه نمایــش داده • 
ــد. ــد OK را بزنی کلی ــرده و  ک ــی را وارد  ــد ۸رقم ک ــد  ش

کــد •  کــه جملــه ]Please enter again[ بــر روی صفحــه نمایــش داده شــد  هنگامــی 
کلیــد OK را بزنیــد.  کــرده و  8رقمــی را یــک بــار دیگــر وارد 

 • Please input Repair Shope code. The length is 10 digits from 0[کــه واژه هنگامــی 
کنســل را بزنیــد. کلیــد  to 9. A-Z. a-z[ در صفحــه نمایــش داده شــد 
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c. If lock button on wireless key is pressed with luggage compartment open, system enters 
fortifying failure mode. If unlock button on wireless key is pressed, system enters fortifying 
deactivation mode.

d. If all doors and engine hood are opened, system will enter alarm mode, regardless of 
whether luggage compartment door is closed.

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Hood Lock Assembly Fixing Nut 9 ± 1

Front Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Key Cylinder Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Rear Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Rear Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Luggage Compartment Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Luggage Compartment Lock Striker Assembly Fixing 
Screw 23 ± 2

Front Door Outside Handle Fixing Screw 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–12

38

c. If lock button on wireless key is pressed with luggage compartment open, system enters 
fortifying failure mode. If unlock button on wireless key is pressed, system enters fortifying 
deactivation mode.

d. If all doors and engine hood are opened, system will enter alarm mode, regardless of 
whether luggage compartment door is closed.

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Hood Lock Assembly Fixing Nut 9 ± 1

Front Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Key Cylinder Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Rear Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Rear Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Luggage Compartment Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Luggage Compartment Lock Striker Assembly Fixing 
Screw 23 ± 2

Front Door Outside Handle Fixing Screw 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

گردد. کردن درب صندوق باعث ایجاد حالت هشدار نمی  a( باز 
گردد. b( پس از بسته شدن درب صندوق سیستم یک بار دیگر بدون هیچ صدا و یا عکس العمل نوری وارد حالت قفل می 

کلید  که  گردد. در صورتی  کلید قفل شدن بر روی ریموت هنگام باز بودن در صندوق فشار داده شود سیستم وارد حالت قفل ناموفق می  که  c( در صورتی 
گردد. باز شدن بر روی ریموت فشار داده شود سیستم وارد حالت غیرفعالسازی قفل می 

که در صندوق باز است یا خیر. کند  گردیده بدون اینکه توجه  که تمامی درب ها و درب موتور باز شده باشند سیستم وارد حالت هشدار  d( در صورتی 

استانداردها
گشتاور استانداردهای 

)N.m( گشتاور ح شر

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل درب موتور مهره ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه در جلو پیچ ثابت 

 9 ± 1 کلید در جلو کننده مجموعه مغزی  پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در جلو پیچ ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل در عقب پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در عقب  پیچ ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل صندوق پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در صندوق پیچ ثابت 

1.5 کننده دستگیره بیرونی در جلو پیچ ثابت 

ابزار 
ابزار مخصوص

ابزار عمومی

X-431 3G عیب یاب

مولتی متر دیجیتال
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گیرد. 2. خودرو در یکی از شرایط زیر در حالت قفل ناموفق قرار می 
a( ارسال دو بار نور چشمک زن چراغ راهنما

ج می کند. بدون توجه به وضعیت درب موتور و یا صندوق. کامال بسته نشده باشند ابتدا درب ها را قفل کرده سپس از قفل خار b( در صورتی که درب ها 
کامال بسته نشده باشند درها قفل خواهند ماند.  که درب موتور یا درب صندوق عقب  کامال بسته باشند حتی هنگامی  که تمامی درب ها  c( در صورتی 

حالت غیر فعالسازی قفل• 
1.حالت قفل در صورت وجود یکی شرایط زیر غیر فعال خواهد شد:

a(فشار دادن دکمه باز شدن روی ریموت 
b( فشار دادن دکمه باز شدن درب صندوق برای بیش از مدت 1.5 ثانیه

کلید  کردن درب ها با  c( باز 
کلیــد و یــا فشــار دادن دکمــه درب صنــدوق بــاز کنیــد.(  ج کنیــد، درب هــا را بــا  2. حالــت غیــر فعالســازی موفــق) درب هــا را بــا اســتفاده از ریمــوت از حالــت قفــل خــار

ایــن حالــت در هــر یــک از وضعیــت هــای زیــر ممکــن خواهــد شــد:
a( تمامی درب ها باز باشند.

b(چراغ راهنما و فالشر ۲مرتبه روشن می شوند و چراغ آالرم دزدگیر خاموش می گردد.
خ دهنــد، خــودرو نــه بــه حالــت قفــل  کــه یکــی از مــوارد زیــر در طــی مــدت 30 ثانیــه پــس از بــاز شــدن درب هــا از حالــت قفــل بــا اســتفاده از ریمــوت ر 3. در صورتــی 

گــردد. وارد شــده و نــه بــه صــورت خــودکار قفــل مــی 
کنید. a( سوئیچ را روشن 

b( یکی از درب ها باز باشد.
c( درب موتور باز باشد .
d( در صندوق باز باشد.

حالت قفل مجدد• 
که یکی از شرایط زیر ایجاد شود به حالت قفل مجدد وارد می شود. 1. خودرو هنگامی 

گردد. a( قفل شدن با استفاده از دکمه ریموت پس از وارد شدن به حالت قفل غیرفعال 
b( شرایط تمامی درب ها، درب موتور و درب صندوق تغییر نکند، 

کــه ســوئیچ جرقــه بــه حالــت ACC یــا روشــن قــرار نگرفتــه باشــد یــا ســوئیچ وارد مغــزی نشــده باشــد سیســتم پــس از مــدت 30 ثانیــه وارد حالــت  c( در صورتــی 
قفــل مجــدد خواهــد شــد.

2. حالت قفل مجدد در شرایط زیر نمایش داده می شود. 
که سیستم وارد حالت قفل مجدد شده است. که نشان می دهد  a( تمامی درب ها قفل باشند، سیگنال فالشر ارسال نگردد 

حالت هشدار• 
گردد: ع پیوستن هر یک از شرایط زیر ایجاد می  که خودرو در حالت قفل باشد هشدار در صورت به وقو 1. هنگامی 

a( هریک از درها، درب موتور و درب صندوق  به صورت دستی باز شود.
b( سوئیچ روشن شود.

گیرد: خ دهد خودرو در وضعیت هشدار قرار می  که یکی از شرایط زیر ر 2. هنگامی 
a( پــس از روشــن شــدن چــراغ آالرم، چــراغ فالشــر بــه مــدت 30 ثانیــه چشــمک خواهــد زد. چشــمک زدن یــک بــار دیگــر بــا فواصــل 5 ثانیــه تکــرار خواهــد شــد. 
کامــل بســته شــد و یــا ســوئیچ در ایــن فراینــد خامــوش شــد  گــر تمامــی درب هــا/درب موتــور بــه صــورت  کنــد. ا ایــن فراینــد بــرای مــدت 3 دقیقــه ادامــه پیــدا مــی 
گــردد.  تمامــی درب هــا بــه صــورت خــودکار پــس از تکمیــل شــدن جریــان چشــمک زدن قفــل خواهــد شــد. در ایــن زمــان سیســتم دزدگیــر نیــز مجــددا فعــال مــی 

حالت غیرفعالسازی هشدار • 
کرد. 1. عملیات های زیر هشدار را غیرفعال خواهد 

a( فشار دادن دکمه باز شدن بروی ریموت
کلید کردن درب با  b( باز 

c( فشار دادن دکمه باز شدن درب صندوق برای مدت بیشتر از 1.5 ثانیه
حالت باز شدن درب صندوق• 

ج شده و  گردد،درب صندوق از حالت قفل خار که درب صندوق با فشار دادن دکمه باز شدن برای مدت بیشتر از 1.5 ثانیه باز  1. در حالت قفل در صورتی 
گردد. چراغ فالشر دو بار چشمک خواهد زد. پس از فاصله یک ثانیه سیستم وارد حالت باز شدن درب صندوق می 
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–12

38

c. If lock button on wireless key is pressed with luggage compartment open, system enters 
fortifying failure mode. If unlock button on wireless key is pressed, system enters fortifying 
deactivation mode.

d. If all doors and engine hood are opened, system will enter alarm mode, regardless of 
whether luggage compartment door is closed.

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Hood Lock Assembly Fixing Nut 9 ± 1

Front Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Key Cylinder Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Rear Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Rear Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Luggage Compartment Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Luggage Compartment Lock Striker Assembly Fixing 
Screw 23 ± 2

Front Door Outside Handle Fixing Screw 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–12

38

c. If lock button on wireless key is pressed with luggage compartment open, system enters 
fortifying failure mode. If unlock button on wireless key is pressed, system enters fortifying 
deactivation mode.

d. If all doors and engine hood are opened, system will enter alarm mode, regardless of 
whether luggage compartment door is closed.

Specifications

Torque Specifications

Tools

Special Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Hood Lock Assembly Fixing Nut 9 ± 1

Front Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Key Cylinder Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Front Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Rear Door Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Rear Door Lock Striker Assembly Fixing Screw 23 ± 2

Luggage Compartment Lock Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Luggage Compartment Lock Striker Assembly Fixing 
Screw 23 ± 2

Front Door Outside Handle Fixing Screw 1.5

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

گردد. کردن درب صندوق باعث ایجاد حالت هشدار نمی  a( باز 
گردد. b( پس از بسته شدن درب صندوق سیستم یک بار دیگر بدون هیچ صدا و یا عکس العمل نوری وارد حالت قفل می 

کلید  که  گردد. در صورتی  کلید قفل شدن بر روی ریموت هنگام باز بودن در صندوق فشار داده شود سیستم وارد حالت قفل ناموفق می  که  c( در صورتی 
گردد. باز شدن بر روی ریموت فشار داده شود سیستم وارد حالت غیرفعالسازی قفل می 

که در صندوق باز است یا خیر. کند  گردیده بدون اینکه توجه  که تمامی درب ها و درب موتور باز شده باشند سیستم وارد حالت هشدار  d( در صورتی 

استانداردها
گشتاور استانداردهای 

)N.m( گشتاور ح شر

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل درب موتور مهره ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه در جلو پیچ ثابت 

 9 ± 1 کلید در جلو کننده مجموعه مغزی  پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در جلو پیچ ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل در عقب پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در عقب  پیچ ثابت 

 9 ± 1 کننده مجموعه قفل صندوق پیچ ثابت 

23 ± 2 کننده مجموعه زبانه قفل در صندوق پیچ ثابت 

1.5 کننده دستگیره بیرونی در جلو پیچ ثابت 

ابزار 
ابزار مخصوص

ابزار عمومی

X-431 3G عیب یاب

مولتی متر دیجیتال
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گیرد. 2. خودرو در یکی از شرایط زیر در حالت قفل ناموفق قرار می 
a( ارسال دو بار نور چشمک زن چراغ راهنما

ج می کند. بدون توجه به وضعیت درب موتور و یا صندوق. کامال بسته نشده باشند ابتدا درب ها را قفل کرده سپس از قفل خار b( در صورتی که درب ها 
کامال بسته نشده باشند درها قفل خواهند ماند.  که درب موتور یا درب صندوق عقب  کامال بسته باشند حتی هنگامی  که تمامی درب ها  c( در صورتی 

حالت غیر فعالسازی قفل• 
1.حالت قفل در صورت وجود یکی شرایط زیر غیر فعال خواهد شد:

a(فشار دادن دکمه باز شدن روی ریموت 
b( فشار دادن دکمه باز شدن درب صندوق برای بیش از مدت 1.5 ثانیه

کلید  کردن درب ها با  c( باز 
کلیــد و یــا فشــار دادن دکمــه درب صنــدوق بــاز کنیــد.(  ج کنیــد، درب هــا را بــا  2. حالــت غیــر فعالســازی موفــق) درب هــا را بــا اســتفاده از ریمــوت از حالــت قفــل خــار

ایــن حالــت در هــر یــک از وضعیــت هــای زیــر ممکــن خواهــد شــد:
a( تمامی درب ها باز باشند.

b(چراغ راهنما و فالشر ۲مرتبه روشن می شوند و چراغ آالرم دزدگیر خاموش می گردد.
خ دهنــد، خــودرو نــه بــه حالــت قفــل  کــه یکــی از مــوارد زیــر در طــی مــدت 30 ثانیــه پــس از بــاز شــدن درب هــا از حالــت قفــل بــا اســتفاده از ریمــوت ر 3. در صورتــی 

گــردد. وارد شــده و نــه بــه صــورت خــودکار قفــل مــی 
کنید. a( سوئیچ را روشن 

b( یکی از درب ها باز باشد.
c( درب موتور باز باشد .
d( در صندوق باز باشد.

حالت قفل مجدد• 
که یکی از شرایط زیر ایجاد شود به حالت قفل مجدد وارد می شود. 1. خودرو هنگامی 

گردد. a( قفل شدن با استفاده از دکمه ریموت پس از وارد شدن به حالت قفل غیرفعال 
b( شرایط تمامی درب ها، درب موتور و درب صندوق تغییر نکند، 

کــه ســوئیچ جرقــه بــه حالــت ACC یــا روشــن قــرار نگرفتــه باشــد یــا ســوئیچ وارد مغــزی نشــده باشــد سیســتم پــس از مــدت 30 ثانیــه وارد حالــت  c( در صورتــی 
قفــل مجــدد خواهــد شــد.

2. حالت قفل مجدد در شرایط زیر نمایش داده می شود. 
که سیستم وارد حالت قفل مجدد شده است. که نشان می دهد  a( تمامی درب ها قفل باشند، سیگنال فالشر ارسال نگردد 

حالت هشدار• 
گردد: ع پیوستن هر یک از شرایط زیر ایجاد می  که خودرو در حالت قفل باشد هشدار در صورت به وقو 1. هنگامی 

a( هریک از درها، درب موتور و درب صندوق  به صورت دستی باز شود.
b( سوئیچ روشن شود.

گیرد: خ دهد خودرو در وضعیت هشدار قرار می  که یکی از شرایط زیر ر 2. هنگامی 
a( پــس از روشــن شــدن چــراغ آالرم، چــراغ فالشــر بــه مــدت 30 ثانیــه چشــمک خواهــد زد. چشــمک زدن یــک بــار دیگــر بــا فواصــل 5 ثانیــه تکــرار خواهــد شــد. 
کامــل بســته شــد و یــا ســوئیچ در ایــن فراینــد خامــوش شــد  گــر تمامــی درب هــا/درب موتــور بــه صــورت  کنــد. ا ایــن فراینــد بــرای مــدت 3 دقیقــه ادامــه پیــدا مــی 
گــردد.  تمامــی درب هــا بــه صــورت خــودکار پــس از تکمیــل شــدن جریــان چشــمک زدن قفــل خواهــد شــد. در ایــن زمــان سیســتم دزدگیــر نیــز مجــددا فعــال مــی 

حالت غیرفعالسازی هشدار • 
کرد. 1. عملیات های زیر هشدار را غیرفعال خواهد 

a( فشار دادن دکمه باز شدن بروی ریموت
کلید کردن درب با  b( باز 

c( فشار دادن دکمه باز شدن درب صندوق برای مدت بیشتر از 1.5 ثانیه
حالت باز شدن درب صندوق• 

ج شده و  گردد،درب صندوق از حالت قفل خار که درب صندوق با فشار دادن دکمه باز شدن برای مدت بیشتر از 1.5 ثانیه باز  1. در حالت قفل در صورتی 
گردد. چراغ فالشر دو بار چشمک خواهد زد. پس از فاصله یک ثانیه سیستم وارد حالت باز شدن درب صندوق می 
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38 - DOOR LOCK

38–14

38

Power Door Lock System (Page 2 of 2)
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38 - DOOR LOCK

38–13

38

Circuit Diagram

Power Door Lock System (Page 1 of 2)
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–14

38

Power Door Lock System (Page 2 of 2)
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38 - DOOR LOCK

38–13

38

Circuit Diagram

Power Door Lock System (Page 1 of 2)
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دالیل احتمالی ایراد

چراغ راهنما عالئم پاسخ دهی چراغ های راهنما و فالشر

)BCM( واحد کنترل بدنه
مولتی متر دیجیتال

در هنگام استفاده از مولتی متر دیجیتال :
عیب یابی نقص های  الکتریکی و سیستم دسته سیم ها• 
جستجو جهت ایرادات پایه ای• 
گیری ولتاژ، جریان و مقاومت•  اندازه 

DTC رویه تایید
که ولتاژ باتری قبل از اجرای مراحل زیر نرمال است. کنید  تایید 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.• 
کنید تا با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده ها ارتباط •  کانکتور دیتا لینک )DLC( وصل  اسکنر X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

کند. برقرار 
کنید.•  سوئیچ را باز 
کنید •  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده ازاسکنر X – 431 3G، DTC های ذخیره شده در واحد 
کنید•  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار داده و چند لحظه صبر 
کد های خطا را بخوانید.•  کرده و سپس  سوئیچ استارت را باز 
که از سوی DTC نشان داده می شود  جاری  است. به رویه عیب یابی بروید – مرحله 1•  گردد، نقصی  که DTC شناسایی  در صورتی 
کنید.•  که از سوی DTC نشان داده می شود موقت است. به عیب یابی DTC موقت مراجعه  که DTC شناسایی نگردید، نقصی  درصورتی 

عیب یابی  DTC موقت 
گیرید:•  که خطایDTC موقت باشد مراحل زیر را بکار  در صورتی 
کانکتورها شل نباشند.•  که  کنید  کنترل 
که دسته سیم فرسوده، سوراخ شده، فشرده شده و یا شکسته نباشد.•  کنید  کنترل 
که آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع می شود یا نه.•  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
که DTC در آن ایجاد شده است را به وجود آورید. •  کنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
که در طی آزمایش ایجاد شده اند.•  به دنبال اطالعات تغییر یافته و یا DTC هایی بگردید 
به دنبال ترمینال های فرسوده، دفرمه،خم شده و یا شکسته بگردید.• 
که احتماال باعث •  کرده و همینطور به دنبال ایرادهای موارد خارجی، آسیب ها و ... و بگردید  نواحی نصب مجموعه قفل درب ها را  بازدید و بررسی 

ایجاد سیگنال خطا هستند. 
کنید.•  کرده و تمیز  کنترل  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با DTC دائمی را  تمامی 
کد خطا •  گونه اتصال بدنه مشترک یا تغریه مشترک مرتبط با  کردید، به نقشه های برقی برای جستجوی هر  کد خطا مشاهده  که چندین  درصورتی 

کنید.  مراجعه 
کنید.•  گرفته شود مراجعه  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 
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عیب یابی
جدول ایرادات 

نکته:
کنیــد. قســمت هــای معیــوب را تنظیــم و یــا  کنتــرل  کنیــد. هــر حــوزه مــورد تردیــد را بترتیــب  کمــک بــه  تعییــن علــت مشــکل اســتفاده   از جــدول ایــرادات زیــر بــرای 

کنیــد، یــا در صــورت لــزوم تعویــض نماییــد. تعمیــر 
سیستم قفل مرکزی 

کنترل قفل در بی سیم سیستم 

دالیل احتمالی ایراد

)BCM( کنترل بدنه فیوز واحد 
کردن قفل مرکزی دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در جلو سمت چپ 

سایر مجموعه های قفل درب
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن / بازکردن تمامی در ها  عملکرد قفل 

کردن قفل مرکزی دکمه قفل/ باز 
مجموعه قفل در جلو سمت چپ

کانکتور  دسته سیم یا 
)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت راننده  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در جلو سمت راست
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت سرنشین جلو  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در عقب سمت چپ
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت عقب چپ  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در عقب سمت راست 
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت عقب راست  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در صندوق 
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب صندوق  تنها عملکرد قفل / باز 

دالیل احتمالی ایراد

باتری ریموت
عدم تعریف بودن ریموت

کانکتور و یا دسته سیم 
)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند  کار نمی  کنترل  فقط ریموت 
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دالیل احتمالی ایراد

چراغ راهنما عالئم پاسخ دهی چراغ های راهنما و فالشر

)BCM( واحد کنترل بدنه
مولتی متر دیجیتال

در هنگام استفاده از مولتی متر دیجیتال :
عیب یابی نقص های  الکتریکی و سیستم دسته سیم ها• 
جستجو جهت ایرادات پایه ای• 
گیری ولتاژ، جریان و مقاومت•  اندازه 

DTC رویه تایید
که ولتاژ باتری قبل از اجرای مراحل زیر نرمال است. کنید  تایید 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.• 
کنید تا با واحد الکترونیکی خودرو از طریق شبکه داده ها ارتباط •  کانکتور دیتا لینک )DLC( وصل  اسکنر X – 431 3G )جدیدترین نرم افزار(را به 

کند. برقرار 
کنید.•  سوئیچ را باز 
کنید •  ک  کنترل بدنه )BCM( را ثبت و پا با استفاده ازاسکنر X – 431 3G، DTC های ذخیره شده در واحد 
کنید•  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار داده و چند لحظه صبر 
کد های خطا را بخوانید.•  کرده و سپس  سوئیچ استارت را باز 
که از سوی DTC نشان داده می شود  جاری  است. به رویه عیب یابی بروید – مرحله 1•  گردد، نقصی  که DTC شناسایی  در صورتی 
کنید.•  که از سوی DTC نشان داده می شود موقت است. به عیب یابی DTC موقت مراجعه  که DTC شناسایی نگردید، نقصی  درصورتی 

عیب یابی  DTC موقت 
گیرید:•  که خطایDTC موقت باشد مراحل زیر را بکار  در صورتی 
کانکتورها شل نباشند.•  که  کنید  کنترل 
که دسته سیم فرسوده، سوراخ شده، فشرده شده و یا شکسته نباشد.•  کنید  کنترل 
که آیا سیگنال در مدار مرتبط قطع می شود یا نه.•  کنید  کانکتورها را تکان دهید و مشاهده  دسته سیم های مرتبط و 
که DTC در آن ایجاد شده است را به وجود آورید. •  کنید تا شرایطی را  در صورت امکان تالش 
که در طی آزمایش ایجاد شده اند.•  به دنبال اطالعات تغییر یافته و یا DTC هایی بگردید 
به دنبال ترمینال های فرسوده، دفرمه،خم شده و یا شکسته بگردید.• 
که احتماال باعث •  کرده و همینطور به دنبال ایرادهای موارد خارجی، آسیب ها و ... و بگردید  نواحی نصب مجموعه قفل درب ها را  بازدید و بررسی 

ایجاد سیگنال خطا هستند. 
کنید.•  کرده و تمیز  کنترل  کانکتورهای دسته سیم ها و اتصال بدنه های مرتبط با DTC دائمی را  تمامی 
کد خطا •  گونه اتصال بدنه مشترک یا تغریه مشترک مرتبط با  کردید، به نقشه های برقی برای جستجوی هر  کد خطا مشاهده  که چندین  درصورتی 

کنید.  مراجعه 
کنید.•  گرفته شود مراجعه  که می تواند برای خطای مورد نظر بکار  به هر اطالعیه فنی 
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عیب یابی
جدول ایرادات 

نکته:
کنیــد. قســمت هــای معیــوب را تنظیــم و یــا  کنتــرل  کنیــد. هــر حــوزه مــورد تردیــد را بترتیــب  کمــک بــه  تعییــن علــت مشــکل اســتفاده   از جــدول ایــرادات زیــر بــرای 

کنیــد، یــا در صــورت لــزوم تعویــض نماییــد. تعمیــر 
سیستم قفل مرکزی 

کنترل قفل در بی سیم سیستم 

دالیل احتمالی ایراد

)BCM( کنترل بدنه فیوز واحد 
کردن قفل مرکزی دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در جلو سمت چپ 

سایر مجموعه های قفل درب
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن / بازکردن تمامی در ها  عملکرد قفل 
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کند کار نمی  کردن درب سمت راننده  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در جلو سمت راست
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت سرنشین جلو  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در عقب سمت چپ
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت عقب چپ  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در عقب سمت راست 
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب سمت عقب راست  تنها عملکرد قفل / باز 

مجموعه قفل در صندوق 
کانکتور  دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند کار نمی  کردن درب صندوق  تنها عملکرد قفل / باز 

دالیل احتمالی ایراد

باتری ریموت
عدم تعریف بودن ریموت

کانکتور و یا دسته سیم 
)BCM( کنترل بدنه واحد 

کند  کار نمی  کنترل  فقط ریموت 
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کرده و سپس به مرحله 8 بروید.  کدخطا  مشکل را رفع  در صورت عدم وجود  5

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. کدخطا رفع  ایراد را بنا به لیست  6

ایراد را بنا به جدول عیب یابی، تشخیص داده و سپس به مرحله 8 بروید. 7

کنید. تعویض، تعمیر و یا تنظیم  8

که عیب تعمیر شده است.  کنید  آزمایش را انجام داده و تایید  9

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کد خطا لیست 

تعریف کدخطا کد خطا
قطع بودن مدار آنتن دستگیره درب راننده B 1500 – 13

قطع بودن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست B 1501 - 13
قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین جلو B 1502 - 13

قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین وسط B 1503 - 13
قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین عقب B 1504 - 13

قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب B 1505 - 13
عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها B 1516 - 19

فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره بیرونی درب ها B 1517 - 23

گیرداشتن بازکن قفل درب صندوق عقب B 1024 - 71
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–17

38

Ground Inspection

Ground points are very important to the proper operation of circuit system. Ground points are often exposed to 
moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion (rust) and oxidation may increase load resistance. 
This situation will seriously affect the normal operation of circuit. Groundings are very important to entire 
circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire circuit system. Loose ground, corrosion 
(rust) or oxidation will seriously affect the normal operation of control circuit system.
Check ground points as follows:
1.Remove ground bolt or nut.
2.Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3.Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4.Reinstall ground bolt or nut securely.
5.Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6.If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the power door lock control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step. 

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 
گــذارد. مدارهــا بــه اتصــال بدنــه مناســب بســیار حســاس  مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 

گــذارد. هســتند. اتصــال بدنــه شــل یــا خــورده شــده میتوانــد بــر عملکــرد مــدار اثــر 
کنید: کنترل  ح ذیل  اتصال بدنه ها را به شر

کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید. کنترل  ک، رنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2. تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 

که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3. آنها را در صورت لزوم تمیز 
4. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.

کند یا نه؟ که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل   .5
کــه دســته ســیم هــا  کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن شــوید  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6. ا

کــرده انــد.  تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 

روش عیب یابی
نکته:

کنید: کنترل قفل مرکزی استفاده  از روش های زیر برای رفع سیستم 

کد خطا(، رجوع به مرحله 8 رفع ایراد) عدم وجود  1

کنید. ولتاژ باتری را بررسی  2

تحلیل مشکل مشتری 3

کنید.  کنترل  کدهای خطا )دائم و موقت( را  4

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

ولتاژ استاندارد: 11 تا 14 ولت است.
کنید. که زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض و یا شارژ  در صورتی 

خطــا  کــد 
ئــم ا د

کد خطا 
موقت

کد خطا دائم به مرحله 6 بروید. برای 

کد خطا موقت به مرحله 7 بروید. برای 
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کرده و سپس به مرحله 8 بروید.  کدخطا  مشکل را رفع  در صورت عدم وجود  5

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. کدخطا رفع  ایراد را بنا به لیست  6

ایراد را بنا به جدول عیب یابی، تشخیص داده و سپس به مرحله 8 بروید. 7

کنید. تعویض، تعمیر و یا تنظیم  8

که عیب تعمیر شده است.  کنید  آزمایش را انجام داده و تایید  9

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کد خطا لیست 

تعریف کدخطا کد خطا
قطع بودن مدار آنتن دستگیره درب راننده B 1500 – 13

قطع بودن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست B 1501 - 13
قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین جلو B 1502 - 13

قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین وسط B 1503 - 13
قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین عقب B 1504 - 13

قطع بودن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب B 1505 - 13
عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها B 1516 - 19

فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره بیرونی درب ها B 1517 - 23

گیرداشتن بازکن قفل درب صندوق عقب B 1024 - 71

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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37 - سیستم قفل مرکزی
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38 - DOOR LOCK

38–17

38

Ground Inspection

Ground points are very important to the proper operation of circuit system. Ground points are often exposed to 
moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion (rust) and oxidation may increase load resistance. 
This situation will seriously affect the normal operation of circuit. Groundings are very important to entire 
circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire circuit system. Loose ground, corrosion 
(rust) or oxidation will seriously affect the normal operation of control circuit system.
Check ground points as follows:
1.Remove ground bolt or nut.
2.Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3.Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4.Reinstall ground bolt or nut securely.
5.Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6.If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the power door lock control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace the battery before proceeding to next step. 

1Vehicle brought to workshop

2Check battery voltage

3Customer problem analysis

4Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی  ــا نباشــند مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  گــر درســت باشــند ی کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ خوردگــی( و ا گــرد و خــا بگذارنــد. نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 
گــذارد. مدارهــا بــه اتصــال بدنــه مناســب بســیار حســاس  مــی توانــد مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 

گــذارد. هســتند. اتصــال بدنــه شــل یــا خــورده شــده میتوانــد بــر عملکــرد مــدار اثــر 
کنید: کنترل  ح ذیل  اتصال بدنه ها را به شر

کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 
کنید. کنترل  ک، رنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2. تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 

که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3. آنها را در صورت لزوم تمیز 
4. پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.

کند یا نه؟ که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  کنترل   .5
کــه دســته ســیم هــا  کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن شــوید  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6. ا

کــرده انــد.  تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 

روش عیب یابی
نکته:

کنید: کنترل قفل مرکزی استفاده  از روش های زیر برای رفع سیستم 

کد خطا(، رجوع به مرحله 8 رفع ایراد) عدم وجود  1

کنید. ولتاژ باتری را بررسی  2

تحلیل مشکل مشتری 3

کنید.  کنترل  کدهای خطا )دائم و موقت( را  4
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

ولتاژ استاندارد: 11 تا 14 ولت است.
کنید. که زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض و یا شارژ  در صورتی 

خطــا  کــد 
ئــم ا د

کد خطا 
موقت

کد خطا دائم به مرحله 6 بروید. برای 

کد خطا موقت به مرحله 7 بروید. برای 
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کند کار نمی  عملکرد )قفل/باز شدن( تمامی در ها 
علت ایراد:

 •BCM کنترل بدنه فیوز واحد 
کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کنترل بدنه )BCM( را  فیوز 15A(BM04( واحد  1

کنید . کنترل  کردن قفل مرکزی را  دکمه قفل / باز  2

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کنترل بدنه )BCM( را جدا  c. فیوز 15A(BM04( واحد 
که فیوز نسوخته باشد. کنید  d. بررسی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کردن قفل درب سمت راننده را فشار دهید. b. دکمه قفل / باز 

کنید. c. عملکرد و قفل تک تک درب ها را آزمایش 

کنید کنترل بدنه )BCM( را تعویض  فیوز 15A(BM04( واحد 

دکمه قفل / باز کردن قفل درب سمت راننده را تعویض کنید.

سوخته است

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم است

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1562

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–19

38
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عملگر قفل درب عقب 

سمت راست

کلید الی دری سمت چپ

باتری

BCM منبع تغذیه
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کند کار نمی  عملکرد )قفل/باز شدن( تمامی در ها 
علت ایراد:

 •BCM کنترل بدنه فیوز واحد 
کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

رویه عیب یابی

کنید کنترل  کنترل بدنه )BCM( را  فیوز 15A(BM04( واحد  1

کنید . کنترل  کردن قفل مرکزی را  دکمه قفل / باز  2

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کنترل بدنه )BCM( را جدا  c. فیوز 15A(BM04( واحد 
که فیوز نسوخته باشد. کنید  d. بررسی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کردن قفل درب سمت راننده را فشار دهید. b. دکمه قفل / باز 

کنید. c. عملکرد و قفل تک تک درب ها را آزمایش 

کنید کنترل بدنه )BCM( را تعویض  فیوز 15A(BM04( واحد 

دکمه قفل / باز کردن قفل درب سمت راننده را تعویض کنید.

سوخته است

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم است

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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38 - DOOR LOCK

38–19

38
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عملگر قفل درب عقب 

سمت راست

کلید الی دری سمت چپ

باتری

BCM منبع تغذیه

عملگر قفل درب عقب 

سمت چپ

عملگر قفل درب جلو 

سمت چپ

عملگر قفل درب جلو 

سمت راست
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–22

38

h. Check for continuity between body control module 
connector B-053 (1) and ground point B-022.

RM1A370520

-+

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - B-022 Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

Replace BCM assembly

OK

کنید. کنترل  کانکتور B – 053 از BCM و اتصال بدنه B – 022 را  h. اتصال بین 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم B -053(1( - B – 022   

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم را تعمیر و یا تعویض نمایید.
متصل نیست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

مجموعه BCM را تعویض نمایید

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–21

38

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connector 

B-051 and front left door fastener switch connector 
F-003.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-051 (1) and connector F-003 (1) according 
to table below.

e. Disconnect body control module connector B-054 and 
front left door fastener connector F-004.

f. Check for continuity between body control module 
connector B-054 (19) and front left door fastener 
connector F-004 (4).

g. Check for continuity between body control module 
connector B-054 (20) and front left door fastener 
connector F-004 (3).

3 Check instrument panel wire harness and connector

RM1A370500

-+

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1234

F-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (1) - F-003 
(1) Always Continuity

RM1A370510

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

1234

F-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (19) - 
F-004 (4) Always Continuity

B-054 (20) - 
F-004 (3) Always Continuity

کنید. کانکتورهای اصلی آن را بررسی  دسته سیم داشبورد یا  3

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

کانکتــور F -003 کلیــد قفــل مرکــزی را جــدا  کانکتــور B – 051  دســته ســیم داشــبورد و   .c
کنیــد.

کانکتــور  کانکتــور )B -051(1 و  d. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کنیــد . کنتــرل  )F – 003(1 را براســاس جــدول زیــر 

کنید. کانکتور F – 004  کلید قفل مرکزی را جدا  کانکتور B – 054 مربوط به BCM و   .e
کلیــد قفــل مرکــزی را  کانکتــور F – 004  از  کانکتــور B – 054  از BCM و  f. اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل 
ــزی را  ــل مرک ــد قف کلی ــور F – 004 از  کانکت ــور B – 054 از BCM و  کانکت ــن  ــال بی g. اتص

کنیــد  کنتــرل 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  همیشه B -051(1( - F – 003(1(  

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  همیشه B – 054 (19(- F – 004(4(   

متصل  همیشه B – 054 (20(- F – 004(3(   
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38 - DOOR LOCK

38–22

38

h. Check for continuity between body control module 
connector B-053 (1) and ground point B-022.

RM1A370520

-+

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - B-022 Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

Replace BCM assembly

OK

کنید. کنترل  کانکتور B – 053 از BCM و اتصال بدنه B – 022 را  h. اتصال بین 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم B -053(1( - B – 022   

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم را تعمیر و یا تعویض نمایید.
متصل نیست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

مجموعه BCM را تعویض نمایید

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1564

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–21

38

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connector 

B-051 and front left door fastener switch connector 
F-003.

d. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connector B-051 (1) and connector F-003 (1) according 
to table below.

e. Disconnect body control module connector B-054 and 
front left door fastener connector F-004.

f. Check for continuity between body control module 
connector B-054 (19) and front left door fastener 
connector F-004 (4).

g. Check for continuity between body control module 
connector B-054 (20) and front left door fastener 
connector F-004 (3).

3 Check instrument panel wire harness and connector

RM1A370500

-+

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1234

F-003

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (1) - F-003 
(1) Always Continuity

RM1A370510

-+

B-054

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

1234

F-004

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (19) - 
F-004 (4) Always Continuity

B-054 (20) - 
F-004 (3) Always Continuity

کنید. کانکتورهای اصلی آن را بررسی  دسته سیم داشبورد یا  3

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید کابل منفی باتری را جدا   .b

کانکتــور F -003 کلیــد قفــل مرکــزی را جــدا  کانکتــور B – 051  دســته ســیم داشــبورد و   .c
کنیــد.

کانکتــور  کانکتــور )B -051(1 و  d. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کنیــد . کنتــرل  )F – 003(1 را براســاس جــدول زیــر 

کنید. کانکتور F – 004  کلید قفل مرکزی را جدا  کانکتور B – 054 مربوط به BCM و   .e
کلیــد قفــل مرکــزی را  کانکتــور F – 004  از  کانکتــور B – 054  از BCM و  f. اتصــال بیــن 

کنیــد . کنتــرل 
ــزی را  ــل مرک ــد قف کلی ــور F – 004 از  کانکت ــور B – 054 از BCM و  کانکت ــن  ــال بی g. اتص

کنیــد  کنتــرل 

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  همیشه B -051(1( - F – 003(1(  

شرایط استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر
متصل  همیشه B – 054 (19(- F – 004(4(   

متصل  همیشه B – 054 (20(- F – 004(3(   
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38 - DOOR LOCK

38–24

38

Only Front Passenger Side Door Lock/Unlock Function Does Not 

Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Front right door lock assembly
Wire harness or connector

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front right door wire harness connector H-002 

and fastener connector H-006.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front right door wire harness connector H-002 (15) and 
front right door fastener connector H-006 (1) according to 
table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front right door wire harness connector H-002 (14) and 
front right door fastener connector H-006 (2) according to 
table below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370540

H-006

-+

1234

H-002

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-002 (15) - 
H-006 (1) Always Continuity

H-002 (14) - 
H-006 (2) Always Continuity

Repair or replace front right door wire 

harness and connector

NG

Replace front right door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace front right door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

کند کار نمی  عملکرد قفل/باز شدن درب جلو راست  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو راست• 
کانکتور و یا دسته سیم • 

روش سرویس 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.• 
کنید.•  کابل منفی باتری را جدا 
کنید.•  کانکتور قفل H – 006 را جدا  کانکتور H – 002 در جلو سمت راست و 
کانکتــور )H -002(15 در جلــو •  بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کانکتــور )H – 006(1 قفــل در جلــو ســمت راســت را براســاس جــدول  ســمت راســت و 
کنیــد . کنتــرل  زیــر 

کانکتــور )H – 002(14 در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور H – 006 قفــل در جلــو ســمت راســت را براســاس جــدول  جلــو ســمت راســت و 

کنیــد. کنتــرل  زیــر 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم H -002(15( - H – 006(1(  

متصل  دائم H -002(14( - H – 006(2(  

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در جلو سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید 

قفل درب جلو سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید کنید، و عملکرد آن را تست  قفل درب جلو سمت راست را با یک مورد جدید تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید  BCM را تعویض 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1566

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–23

38

Only Driver Side Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front left door fastener connectors F-004 and 

F-008.
d. Check for continuity between connectors F-008 (15) and 

F-004 (4), and connectors F-008 (14) and F-004 (3).

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370530

-+

1234

R-004

F-008

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-008 (15) - F-004 
(4) Always Continuity

F-008 (14) - F-004 
(3) Always Continuity

Repair or replace front left door wire 

harness and connector

NG

Replace front left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace front left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد پابرجاست

BCM را تعویض نمایید.

کنید کنید، و عملکرد آن را تست  کلید جدید تعویض  کلید قفل مرکزی را با یک 

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب سمت راننده  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش سرویس 

گرام مدار مربوط و اطالعات قطعه مراجعه کنید.•  در هنگام انجام عیب یابی مدار و تست همواره به دیا

  توجه

روش عیب یابی
a.سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید

کنید b.کابل منفی باتری را جدا 
کنید. c.کانکتورهای F – 004 و F – 008 مربوط به قفل مرکزی را جدا 

 F – 004(3(کانکتورهــای کانکتورهــای)F – 008 (15 و)F – 004(4  و  d.اتصــال بیــن 
کنیــد . کنتــرل  و )F – 008 (14(   B – 054 (20 را 

وضعیت استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر متر
متصل  دائم F – 008 (15(- F – 004(4(   

متصل  دائم F – 008 (14(- F – 004(3(   

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در جلو سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

کنید.  کلید قفل مرکزی را تعویض و یا تعمیر 

ایراد دارد

ایراد رفع شد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1567

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–24

38

Only Front Passenger Side Door Lock/Unlock Function Does Not 

Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Front right door lock assembly
Wire harness or connector

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front right door wire harness connector H-002 

and fastener connector H-006.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

front right door wire harness connector H-002 (15) and 
front right door fastener connector H-006 (1) according to 
table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
front right door wire harness connector H-002 (14) and 
front right door fastener connector H-006 (2) according to 
table below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370540

H-006

-+

1234

H-002

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-002 (15) - 
H-006 (1) Always Continuity

H-002 (14) - 
H-006 (2) Always Continuity

Repair or replace front right door wire 

harness and connector

NG

Replace front right door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace front right door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

کند کار نمی  عملکرد قفل/باز شدن درب جلو راست  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو راست• 
کانکتور و یا دسته سیم • 

روش سرویس 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.• 
کنید.•  کابل منفی باتری را جدا 
کنید.•  کانکتور قفل H – 006 را جدا  کانکتور H – 002 در جلو سمت راست و 
کانکتــور )H -002(15 در جلــو •  بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کانکتــور )H – 006(1 قفــل در جلــو ســمت راســت را براســاس جــدول  ســمت راســت و 
کنیــد . کنتــرل  زیــر 

کانکتــور )H – 002(14 در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور H – 006 قفــل در جلــو ســمت راســت را براســاس جــدول  جلــو ســمت راســت و 

کنیــد. کنتــرل  زیــر 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم H -002(15( - H – 006(1(  

متصل  دائم H -002(14( - H – 006(2(  

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در جلو سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید 

قفل درب جلو سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید کنید، و عملکرد آن را تست  قفل درب جلو سمت راست را با یک مورد جدید تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید  BCM را تعویض 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1566

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–23

38

Only Driver Side Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect front left door fastener connectors F-004 and 

F-008.
d. Check for continuity between connectors F-008 (15) and 

F-004 (4), and connectors F-008 (14) and F-004 (3).

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370530

-+

1234

R-004

F-008

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-008 (15) - F-004 
(4) Always Continuity

F-008 (14) - F-004 
(3) Always Continuity

Repair or replace front left door wire 

harness and connector

NG

Replace front left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace front left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایر

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد پابرجاست

BCM را تعویض نمایید.

کنید کنید، و عملکرد آن را تست  کلید جدید تعویض  کلید قفل مرکزی را با یک 

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب سمت راننده  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت جلو چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش سرویس 

گرام مدار مربوط و اطالعات قطعه مراجعه کنید.•  در هنگام انجام عیب یابی مدار و تست همواره به دیا

  توجه

روش عیب یابی
a.سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید

کنید b.کابل منفی باتری را جدا 
کنید. c.کانکتورهای F – 004 و F – 008 مربوط به قفل مرکزی را جدا 

 F – 004(3(کانکتورهــای کانکتورهــای)F – 008 (15 و)F – 004(4  و  d.اتصــال بیــن 
کنیــد . کنتــرل  و )F – 008 (14(   B – 054 (20 را 

وضعیت استاندارد شرایط  اتصال مولتی متر متر
متصل  دائم F – 008 (15(- F – 004(4(   

متصل  دائم F – 008 (14(- F – 004(3(   

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در جلو سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

کنید.  کلید قفل مرکزی را تعویض و یا تعمیر 

ایراد دارد

ایراد رفع شد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1569

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–26

38

Only Rear Right Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Rear right door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect rear right door wire harness connector R-001 

and fastener connector R-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

rear right door wire harness connector R-001 (5) and rear 
right door fastener connector R-004 (1) according to table 
below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear right door wire harness connector R-001 (9) and rear 
right door fastener connector R-004 (2) according to table 
below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370560

R-001

1615
109
65

1211
87
21

1413

43

R-004

-+

1234

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

R-001 (5) - R-004 
(1) Always Continuity

R-001 (9) - R-004 
(2) Always Continuity

Repair or replace rear left door wire 

harness and connector

NG

Replace rear left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace rear left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب عقب سمت راست  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت عقب راست• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید• 
کنید•  کابل منفی باتری را جدا 
کانکتــور R - 004 اتصــال •  کانکتــور R – 001 دســته ســیم در عقــب ســمت راســت  و 

کنیــد  را جــدا 
کانکتــور  )R – 001(5در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کانکتور  )R – 004 (1قفل در عقب ســمت راســت را براســاس  عقب ســمت راســت و 
کنیــد  کنتــرل  جــدول زیــر 

کانکتــور )R – 001 (9 در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور )R – 004 (2 قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس  عقــب ســمت چــپ و 

کنیــد  کنتــرل  جــدول زیــر 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در عقب سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر

متصل  دائم R – 001(5( - R – 004(1(  

متصل  دائم R – 001(9( - R – 004(2(  

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

قفل در عقب سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید .

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید قفل در عقب سمت راست را با یک قفل جدید تعویض و عملکرد آن را تست 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کنید  BCM را تعویض 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1568

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–25

38

Only Rear Left Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Rear left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect rear left door wire harness connector L-005 

and fastener connector L-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

rear left door wire harness connector L-005 (5) and rear 
left door fastener connector L-001 (4) according to table 
below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear left door wire harness connector L-005 (9) and rear 
left door fastener connector L-001 (3) according to table 
below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370550

L-005

1615
109
65

1211
87
21

1413

43

L-001

-+

1234

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

L-005 (5) - L-001 
(4) Always Continuity

L-005 (9) - L-001 
(3) Always Continuity

Repair or replace rear left door wire 

harness and connector

NG

Replace rear left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace rear left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در عقب سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

قفل در عقب سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

ایراد دارد

ایراد رفع شد

کنید. کنید، و عملکرد آن را تست  قفل در عقب سمت چپ را با یک قفل جدید تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید  BCM را تعویض 

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب عقب سمت چپ  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت عقب چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش سرویس 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. b. سیم منفی باتری را جدا 

کانکتــور L – 001  قفــب درب را جــدا  کانکتــور L – 005 دســته ســیم در عقــب چــپ  و   .c
کنیــد .

کانکتــور )L -005 (5 در عقــب  ــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن  d. ب
کانکتــور )L – 001(4 قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس جــدول زیــر  ســمت چــپ و 

کنیــد . کنتــرل 
کانکتــور )L -005(09 در عقــب  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور )L – 001(03  قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس جــدول زیــر  ســمت چــپ و 

کنیــد . کنتــرل 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم L -005(5( - L – 001(4(  

متصل  دائم L -005(9( - L – 001(3(  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–26

38

Only Rear Right Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Rear right door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect rear right door wire harness connector R-001 

and fastener connector R-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

rear right door wire harness connector R-001 (5) and rear 
right door fastener connector R-004 (1) according to table 
below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear right door wire harness connector R-001 (9) and rear 
right door fastener connector R-004 (2) according to table 
below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370560

R-001

1615
109
65

1211
87
21

1413

43

R-004

-+

1234

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

R-001 (5) - R-004 
(1) Always Continuity

R-001 (9) - R-004 
(2) Always Continuity

Repair or replace rear left door wire 

harness and connector

NG

Replace rear left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace rear left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب عقب سمت راست  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت عقب راست• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید• 
کنید•  کابل منفی باتری را جدا 
کانکتــور R - 004 اتصــال •  کانکتــور R – 001 دســته ســیم در عقــب ســمت راســت  و 

کنیــد  را جــدا 
کانکتــور  )R – 001(5در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کانکتور  )R – 004 (1قفل در عقب ســمت راســت را براســاس  عقب ســمت راســت و 
کنیــد  کنتــرل  جــدول زیــر 

کانکتــور )R – 001 (9 در •  بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور )R – 004 (2 قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس  عقــب ســمت چــپ و 

کنیــد  کنتــرل  جــدول زیــر 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در عقب سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر

متصل  دائم R – 001(5( - R – 004(1(  

متصل  دائم R – 001(9( - R – 004(2(  

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

قفل در عقب سمت راست را تعویض و یا تعمیر کنید .

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید قفل در عقب سمت راست را با یک قفل جدید تعویض و عملکرد آن را تست 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کنید  BCM را تعویض 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1568

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–25

38

Only Rear Left Door Lock/Unlock Function Does Not Operate

Failure cause:

Power door lock switch unlock/lock button
Rear left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect rear left door wire harness connector L-005 

and fastener connector L-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

rear left door wire harness connector L-005 (5) and rear 
left door fastener connector L-001 (4) according to table 
below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear left door wire harness connector L-005 (9) and rear 
left door fastener connector L-001 (3) according to table 
below.

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

RM1A370550

L-005

1615
109
65

1211
87
21

1413

43

L-001

-+

1234

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

L-005 (5) - L-001 
(4) Always Continuity

L-005 (9) - L-001 
(3) Always Continuity

Repair or replace rear left door wire 

harness and connector

NG

Replace rear left door fastener with a new one and perform a test

Repair or replace rear left door fastener

Replace BCM assembly

OK

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم در عقب سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

قفل در عقب سمت چپ را تعویض و یا تعمیر کنید 

ایراد دارد

ایراد رفع شد

کنید. کنید، و عملکرد آن را تست  قفل در عقب سمت چپ را با یک قفل جدید تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

کنید  BCM را تعویض 

کند کار نمی  تنها عملکرد قفل/باز شدن درب عقب سمت چپ  
علت ایراد:

کردن قفل مرکزی•  دکمه قفل / باز 
مجموعه قفل در سمت عقب چپ• 
کانکتور و یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش سرویس 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. b. سیم منفی باتری را جدا 

کانکتــور L – 001  قفــب درب را جــدا  کانکتــور L – 005 دســته ســیم در عقــب چــپ  و   .c
کنیــد .

کانکتــور )L -005 (5 در عقــب  ــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن  d. ب
کانکتــور )L – 001(4 قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس جــدول زیــر  ســمت چــپ و 

کنیــد . کنتــرل 
کانکتــور )L -005(09 در عقــب  e. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 
کانکتــور )L – 001(03  قفــل در عقــب ســمت چــپ را براســاس جــدول زیــر  ســمت چــپ و 

کنیــد . کنتــرل 

شرایط استاندارد شرط  اتصال مولتی متر
متصل  دائم L -005(5( - L – 001(4(  

متصل  دائم L -005(9( - L – 001(3(  
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38 - DOOR LOCK

38–28

38

DOOR LOCK

DTC B1024-71 Trunk Lock Control Circuit Actuator Stuck
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BCM منبع تغذیه

کننده صندوق باز 

عملگر قفل صندوق
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

باتری کلید را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

روشن می شود

سیستم نرمال است. 

کند کار نمی  کنترل  تنها عملکرد ریموت 
علت ایراد:

باتری ریموت • 
تعریف نبودن ریموت• 
کانکتور یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش عیب یابی 
که آیا چراغ LED بر روی ریموت روشن می شود یا خیر. کنید  کردن بر روی ریموت فشار داده و مشاهده  دکمه قفل / باز 

روشن نمی شود
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38 - DOOR LOCK

38–28

38

DOOR LOCK

DTC B1024-71 Trunk Lock Control Circuit Actuator Stuck
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BCM منبع تغذیه

کننده صندوق باز 

عملگر قفل صندوق

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

باتری کلید را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

روشن می شود

سیستم نرمال است. 

کند کار نمی  کنترل  تنها عملکرد ریموت 
علت ایراد:

باتری ریموت • 
تعریف نبودن ریموت• 
کانکتور یا دسته سیم • 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روش عیب یابی 
که آیا چراغ LED بر روی ریموت روشن می شود یا خیر. کنید  کردن بر روی ریموت فشار داده و مشاهده  دکمه قفل / باز 

روشن نمی شود
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38 - DOOR LOCK

38–30

38

e. Disconnect body wire harness connector B-051 and 
luggage compartment fastener connector B-046.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-051 (5) and luggage 
compartment fastener connector B-046 (1) according to 
table below.

g. Disconnect luggage compartment fastener connector 
B-046 and ground point B-037.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
luggage compartment fastener connector B-046 (3) and 
ground point B-037 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

RM1A370580

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

B-046

1 2 3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (5) - B-046 
(1) Always Continuity

RM1A370590

-+

B-046

1 2 3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-046 (3) - B-037 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Reconfirm DTCs

OK

کنید.  کانکتور B – 046 قفل صندوق را جدا  کانکتورB – 051 دسته سیم اتاق و   .e
ــیم  ــته س ــور )B – 051 (5 دس کانکت ــن  ــال بی ــال، اتص ــر دیجیت ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس f. ب

ــد. کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــه ج ــا ب ــدوق را بن ــل صن ــور )B – 046 (1 قف کانکت ــاق و  ات

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

B – 051 (5( – B – 046(1(متصل دائم

کنید . کانکتور B – 046 قفل صندوق  و اتصال بدنه B – 037 را جدا   .g
کانکتــور B – 046اتصــال صنــدوق  و  h. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال میــان 

کنیــد. کنتــرل  اتصــال بدنــه B – 037 را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

 B – 037 - B – 046(3(متصل دائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید 

کنید. کدهای خطا را مجدد بررسی  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کنید. کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید.  کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کنترل بدنه )BCM( را یادداشت و پا d. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 

کنید. e. سوئیچ را بسته و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کنترل بدنه )BCM( را مجددا بخوانید.  g. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، DTC کدهای ذخیره شده در واحد 

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1572

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–29

38

Diagnosis Procedure

a. Check the luggage compartment lock assembly (See page 38-50).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-054 and 

luggage compartment fastener connector B-046.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-054 (18) and luggage 
compartment fastener connector B-046 (2) according to 
table below.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1024-71 Trunk Lock Control 
Circuit Actuator Stuck Ignition switch ON ON

Luggage 
compartment lock 
assembly
Wire harness or 
connector
Body Control 
Module (BCM)

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check luggage compartment lock assembly

Replace luggage compartment lock 

assembly

NG

2 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A370570

-+

B-054

B-046

1 2 3

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (18) - 
B-046 (2) Always Continuity

وضعیت چراغ هشدار علت احتمالی شرایط شناسایی کد خطا کد خطا تعریف  کد خطا

مجموعه قفل صندوق• 
کانکتور یا دسته سیم• 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روشن سوئیچ باز اتصاالی یا قطعی مدار قفل 
درب صندوق

B1024 – 71

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. مجموعه قفل درب صندوق را بررسی  1

کنید. کنترل  کانکتور و دسته سیم پشت داشبورد را  2

کنید  a. مجموعه قفل درب صندوق را بررسی 

کنید. قفل درب صندوق را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم است

رویه عیب یابی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B – 046 قفل صندوق را جدا  کانکتورB – 054 دسته سیم اتاق و   .c
کانکتــور )B – 054 (18  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  کانکتــور )B – 046 (2 قفــل صنــدوق را بنــا بــه جــدول زیــر  اتــاق و 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
B – 054 (18( – B – 046(2(متصل دائم

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–30

38

e. Disconnect body wire harness connector B-051 and 
luggage compartment fastener connector B-046.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector B-051 (5) and luggage 
compartment fastener connector B-046 (1) according to 
table below.

g. Disconnect luggage compartment fastener connector 
B-046 and ground point B-037.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
luggage compartment fastener connector B-046 (3) and 
ground point B-037 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in Body Control Module (BCM) 

again.

RM1A370580

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

B-046

1 2 3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (5) - B-046 
(1) Always Continuity

RM1A370590

-+

B-046

1 2 3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-046 (3) - B-037 Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

3 Reconfirm DTCs

OK

کنید.  کانکتور B – 046 قفل صندوق را جدا  کانکتورB – 051 دسته سیم اتاق و   .e
ــیم  ــته س ــور )B – 051 (5 دس کانکت ــن  ــال بی ــال، اتص ــر دیجیت ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس f. ب

ــد. کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــه ج ــا ب ــدوق را بن ــل صن ــور )B – 046 (1 قف کانکت ــاق و  ات

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

B – 051 (5( – B – 046(1(متصل دائم

کنید . کانکتور B – 046 قفل صندوق  و اتصال بدنه B – 037 را جدا   .g
کانکتــور B – 046اتصــال صنــدوق  و  h. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال میــان 

کنیــد. کنتــرل  اتصــال بدنــه B – 037 را بنــا بــه جــدول زیــر 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

 B – 037 - B – 046(3(متصل دائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور و دسته سیم بدنه را تعمیر و یا تعویض نمایید 

کنید. کدهای خطا را مجدد بررسی  3

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کنید. کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید.  کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کنترل بدنه )BCM( را یادداشت و پا d. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در واحد 

کنید. e. سوئیچ را بسته و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کنترل بدنه )BCM( را مجددا بخوانید.  g. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، DTC کدهای ذخیره شده در واحد 

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1572

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–29

38

Diagnosis Procedure

a. Check the luggage compartment lock assembly (See page 38-50).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-054 and 

luggage compartment fastener connector B-046.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-054 (18) and luggage 
compartment fastener connector B-046 (2) according to 
table below.

DTC DTC Definition
DTC Detection 

Condition

Warning Light 

Condition
Possible Cause

B1024-71 Trunk Lock Control 
Circuit Actuator Stuck Ignition switch ON ON

Luggage 
compartment lock 
assembly
Wire harness or 
connector
Body Control 
Module (BCM)

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check luggage compartment lock assembly

Replace luggage compartment lock 

assembly

NG

2 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A370570

-+

B-054

B-046

1 2 3

201918

9876

1716151413121110

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-054 (18) - 
B-046 (2) Always Continuity

وضعیت چراغ هشدار علت احتمالی شرایط شناسایی کد خطا کد خطا تعریف  کد خطا

مجموعه قفل صندوق• 
کانکتور یا دسته سیم• 
 •)BCM( کنترل بدنه واحد 

روشن سوئیچ باز اتصاالی یا قطعی مدار قفل 
درب صندوق

B1024 – 71

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید. مجموعه قفل درب صندوق را بررسی  1

کنید. کنترل  کانکتور و دسته سیم پشت داشبورد را  2

کنید  a. مجموعه قفل درب صندوق را بررسی 

کنید. قفل درب صندوق را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سالم است

رویه عیب یابی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B – 046 قفل صندوق را جدا  کانکتورB – 054 دسته سیم اتاق و   .c
کانکتــور )B – 054 (18  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال، اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  کانکتــور )B – 046 (2 قفــل صنــدوق را بنــا بــه جــدول زیــر  اتــاق و 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
B – 054 (18( – B – 046(2(متصل دائم

ایراد دارد
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37 - سیستم قفل مرکزی

DTCB 1500 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب راننده

DTCB 1501 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست

DTCB 1502 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین جلو

DTCB 1503 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین وسط

DTCB 1504 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین عقب

DTCB 1505 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب

DTCB 1516 - 19عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها

DTCB 1517 - 23فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره درب ها

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1574

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل بدنه )BCM( را تعویض  واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سیستم ایرادی ندارد. 

کد خطا وجود دارد

کد خطا وجود ندارد

www.cargeek.ir
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1575

37 - سیستم قفل مرکزی

DTCB 1500 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب راننده

DTCB 1501 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست

DTCB 1502 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین جلو

DTCB 1503 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین وسط

DTCB 1504 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین عقب

DTCB 1505 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب

DTCB 1516 - 19عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها

DTCB 1517 - 23فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره درب ها

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1574

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل بدنه )BCM( را تعویض  واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سیستم ایرادی ندارد. 

کد خطا وجود دارد

کد خطا وجود ندارد
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37 - سیستم قفل مرکزی

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و ازمایــش  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جلــو ســمت چــپ )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای عیــب جــدا 
کنید.

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c

کنید. کنترل نمایید )آنتن فرکانس پایین( را بررسی  d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ را 

کد خطا کد خطا  کد خطاتعریف  علت احتمالی شرط شناسایی 

B 1500 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب راننده

سوئیچ باز 

· میکرو سوئیچ دستگیره در جلو 	
سمت چپ)آنتن فرکانس پایین(

· سنسور دستگیره در جلو سمت 	
راست)آنتن فرکانس پایین(

· سنسور دستگیره در صندوق	

· کانکتور یا دسته سیم	

· 	PEPS کنترلر

B 1501 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست

B 1502 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین جلو

B 1503 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین وسط

B 1504 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین عقب

B 1505 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب

B 1516 - 19عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها

B 1517 - 23فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره درب ها

کد خطا روش خواندن 
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید• 
کنتــرل یونیت هــای خــودرو از طریــق شــبکه ارتبــاط برقــرار •  کنیــد و با کانکتــور عیــب یــاب وصــل  عیــب یــاب X – 431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار(را بــه 

نماییــد.
کنید.•  سوئیچ را باز 
کنید.•  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار داده و چند لحظه صبر 
کدهای خطا  را بخوانید. •  کرده و سپس  سوئیچ را باز 
گردد، خطای نشان داده شده دائم و ماندگار است، به رویه عیب یابی بروید – مرحله 1 بروید.•  کد خطا شناسایی  که  در صورتی 
کــد خطــای موقــت مراجعــه •  کــه DTC شناســایی نشــده اســت، خطــای نشــان داده شــده بوســیله DTC موقــت اســت. لطفــا بــه عیــب یابــی  در صورتــی 

نماییــد.

روش عیب یابی 

کنترل نمایید. میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ)آنتن فرکانس پایین( را  1
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ را )آنتن فرکانس پایین( را 
کنید. تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–33

38
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B
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B
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1-61-5
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B
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TO CAN
SYSTEM

CAN1-HCAN1-L

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

Gr
B-075

میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست
میکرو سوئیچ دستگیره در 

جلو سمت چپ

LF-4 آنتن

LF-3 آنتن

LF-2 آنتنLF-1 آنتن

BCM به سیستم
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37 - سیستم قفل مرکزی

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و ازمایــش  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جلــو ســمت چــپ )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای عیــب جــدا 
کنید.

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c

کنید. کنترل نمایید )آنتن فرکانس پایین( را بررسی  d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ را 

کد خطا کد خطا  کد خطاتعریف  علت احتمالی شرط شناسایی 

B 1500 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب راننده

سوئیچ باز 

· میکرو سوئیچ دستگیره در جلو 	
سمت چپ)آنتن فرکانس پایین(

· سنسور دستگیره در جلو سمت 	
راست)آنتن فرکانس پایین(

· سنسور دستگیره در صندوق	

· کانکتور یا دسته سیم	

· 	PEPS کنترلر

B 1501 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن دستگیره درب جلو راست

B 1502 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین جلو

B 1503 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین وسط

B 1504 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین عقب

B 1505 - 13قطع بودن آنتن مدار آنتن فرکانس پایین سپر عقب

B 1516 - 19عدم عملکرد صحیح آنتن روی دستگیره درب ها

B 1517 - 23فشرده شدن متوالی دکمه روی دستگیره درب ها

کد خطا روش خواندن 
که ولتاژ باتری بین 11 تا 14 ولت می باشد:  کنید  کنترل  قبل از انجام رویه های زیر 

سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید• 
کنتــرل یونیت هــای خــودرو از طریــق شــبکه ارتبــاط برقــرار •  کنیــد و با کانکتــور عیــب یــاب وصــل  عیــب یــاب X – 431 3G )جدیدتریــن نــرم افــزار(را بــه 

نماییــد.
کنید.•  سوئیچ را باز 
کنید.•  سوئیچ را در وضعیت قفل قرار داده و چند لحظه صبر 
کدهای خطا  را بخوانید. •  کرده و سپس  سوئیچ را باز 
گردد، خطای نشان داده شده دائم و ماندگار است، به رویه عیب یابی بروید – مرحله 1 بروید.•  کد خطا شناسایی  که  در صورتی 
کــد خطــای موقــت مراجعــه •  کــه DTC شناســایی نشــده اســت، خطــای نشــان داده شــده بوســیله DTC موقــت اســت. لطفــا بــه عیــب یابــی  در صورتــی 

نماییــد.

روش عیب یابی 

کنترل نمایید. میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ)آنتن فرکانس پایین( را  1
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ را )آنتن فرکانس پایین( را 
کنید. تعویض  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی
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38 - DOOR LOCK

38–33

38
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BCM به سیستم
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Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–36

38

e. Disconnect front right door wire harness connector H-002 
and front right door handle sensor connector H-007.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors H-002 and H-007 according to table below.

g. Disconnect body wire harness connectors B-076 and 
B-028.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-076 and B-028 
according to table below.

i. Disconnect front left door wire harness connector F-008 
and front left door handle sensor connector F-002.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors F-008 and F-002 according to table below.

RM1A370620

-+

H-002

H-007

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-002 (4) - H-007 
(2) Always Continuity

H-002 (3) - H-007 
(1) Always Continuity

RM1A370630

4 3 2 1

8 7 6 5

B-076

-+

B-028

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-076 (3) - B-028 
(8) Always Continuity

B-076 (2) - B-028 
(2) Always Continuity

RM1A370640

I-038

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

12

I-034

1
-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-008 (2) - F-002 
(1) Always Continuity

F-008 (8) - F-002 
(2) Always Continuity

کانکتــور H -007 میکــرو ســوئیچ  کانکتــور H -002  دســته ســیم در ســمت راســت و   .e
ــد . کنی ــدا  ــت را ج ــمت راس ــو س ــتگیره در جل دس

کانکتورهــای H - 002  و H - 007 را بنــا بــه  f. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 
کنیــد . جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

H - 002 (4( – H -007 (2(متصل دائم

H - 002  (3( – H -007 (1( متصل دائم

کنید.  کانکتورهای B – 076  و B – 028دسته سیم اتاق را جدا   .g
کانکتوهــای B – 076  و B – 028 دســته  ــان  ــر، اتصــال می ــا اســتفاده از  مولتــی مت h. ب

کنیــد . ســیم اتــاق  را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

B – 076 (3( - B – 028(8(متصل دائم

B – 076 (2( - B – 028(2(متصل دائم

میکــرو ســوئیچ   F -002 کانکتــور کانکتــور F -008  دســته ســیم در ســمت چــپ و   .i
کنیــد. دســتگیره در جلــو ســمت چــپ را جــدا 

کانکتورهــای F - 002  و F -008 را بنــا بــر  j. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

F -008 (2( – F - 002 (1(متصل دائم

F -008  (8( – F - 002 (2( متصل دائم
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38 - DOOR LOCK

38–35

38

a. Remove front right door handle sensor (built-in low frequency antenna) from malfunctioning vehicle, then 
install it to a new vehicle and perform a test.

b. Connect all connectors.
c. Connect the negative battery cable, and turn ignition switch to ON.
d. Check operation of front right door handle sensor (built-in low frequency antenna).

a. Remove luggage compartment door handle sensor from malfunctioning vehicle, and install it to a new 
vehicle and perform a test.

b. Connect all connectors.
c. Connect the negative battery cable, and turn ignition switch to ON.
d. Check operation of luggage compartment door handle sensor.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-076 and 

B-058.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-076 and B-058 
according to table below.

Replace front left door handle sensor 

(built-in low frequency antenna)

NG

2 Check front right door handle sensor (built-in low frequency antenna)

OK

Replace front right door handle sensor 

(built-in low frequency antenna)

NG

3 Check luggage compartment door handle sensor

OK

Replace luggage compartment door 

handle sensor

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A370610

4 3 2 1

8 7 6 5

B-076

B-058

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-076 (6) - B-058 
(3) Always Continuity

B-076 (7) - B-058 
(4) Always Continuity

کنترل نمایید . میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست)آنتن فرکانس پایین( را  2

کنید  کنترل  میکرو سوئیچ دستگیره درب صندوق را  3

کنید. کانکتور و دسته سیم اتاق را بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate
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Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست را تعویض نمایید.
)آنتن فرکانس پایین(

میکرو سوئیچ دستگیره در صندوق را تعویض نمایید.

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و  ــو ســمت راســت )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای نقــص جــدا  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جل
کنیــد. آزمایــش 

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c

کنید. d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست )آنتن فرکانس پایین( را بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و  ــو ســمت راســت )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای نقــص جــدا  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جل
کنیــد . آزمایــش 

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c

کنید. d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در صندوق )آنتن فرکانس پایین( را بررسی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کانکتورهای B – 076 و B – 058 دسته سیم اتاق را جدا   .c
کانکتورهــای B – 076  و B – 058  دســته  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد . ســیم اتــاق را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
B – 076 (6( – B – 058 (3(متصل دائم

B-076 (7( - B-058 (4(متصلدائم
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38 - DOOR LOCK

38–36

38

e. Disconnect front right door wire harness connector H-002 
and front right door handle sensor connector H-007.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors H-002 and H-007 according to table below.

g. Disconnect body wire harness connectors B-076 and 
B-028.

h. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-076 and B-028 
according to table below.

i. Disconnect front left door wire harness connector F-008 
and front left door handle sensor connector F-002.

j. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors F-008 and F-002 according to table below.

RM1A370620

-+

H-002

H-007

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

2 1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

H-002 (4) - H-007 
(2) Always Continuity

H-002 (3) - H-007 
(1) Always Continuity

RM1A370630

4 3 2 1

8 7 6 5

B-076

-+

B-028

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-076 (3) - B-028 
(8) Always Continuity

B-076 (2) - B-028 
(2) Always Continuity

RM1A370640

I-038

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

12

I-034

1
-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

F-008 (2) - F-002 
(1) Always Continuity

F-008 (8) - F-002 
(2) Always Continuity

کانکتــور H -007 میکــرو ســوئیچ  کانکتــور H -002  دســته ســیم در ســمت راســت و   .e
ــد . کنی ــدا  ــت را ج ــمت راس ــو س ــتگیره در جل دس

کانکتورهــای H - 002  و H - 007 را بنــا بــه  f. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 
کنیــد . جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

H - 002 (4( – H -007 (2(متصل دائم

H - 002  (3( – H -007 (1( متصل دائم

کنید.  کانکتورهای B – 076  و B – 028دسته سیم اتاق را جدا   .g
کانکتوهــای B – 076  و B – 028 دســته  ــان  ــر، اتصــال می ــا اســتفاده از  مولتــی مت h. ب

کنیــد . ســیم اتــاق  را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

B – 076 (3( - B – 028(8(متصل دائم

B – 076 (2( - B – 028(2(متصل دائم

میکــرو ســوئیچ   F -002 کانکتــور کانکتــور F -008  دســته ســیم در ســمت چــپ و   .i
کنیــد. دســتگیره در جلــو ســمت چــپ را جــدا 

کانکتورهــای F - 002  و F -008 را بنــا بــر  j. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 
کنیــد. جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

F -008 (2( – F - 002 (1(متصل دائم

F -008  (8( – F - 002 (2( متصل دائم
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38–35

38

a. Remove front right door handle sensor (built-in low frequency antenna) from malfunctioning vehicle, then 
install it to a new vehicle and perform a test.

b. Connect all connectors.
c. Connect the negative battery cable, and turn ignition switch to ON.
d. Check operation of front right door handle sensor (built-in low frequency antenna).

a. Remove luggage compartment door handle sensor from malfunctioning vehicle, and install it to a new 
vehicle and perform a test.

b. Connect all connectors.
c. Connect the negative battery cable, and turn ignition switch to ON.
d. Check operation of luggage compartment door handle sensor.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-076 and 

B-058.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-076 and B-058 
according to table below.

Replace front left door handle sensor 

(built-in low frequency antenna)

NG

2 Check front right door handle sensor (built-in low frequency antenna)

OK

Replace front right door handle sensor 

(built-in low frequency antenna)

NG

3 Check luggage compartment door handle sensor

OK

Replace luggage compartment door 

handle sensor

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A370610

4 3 2 1

8 7 6 5

B-076

B-058

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-076 (6) - B-058 
(3) Always Continuity

B-076 (7) - B-058 
(4) Always Continuity

کنترل نمایید . میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست)آنتن فرکانس پایین( را  2

کنید  کنترل  میکرو سوئیچ دستگیره درب صندوق را  3

کنید. کانکتور و دسته سیم اتاق را بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate
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Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
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Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

 میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست را تعویض نمایید.
)آنتن فرکانس پایین(

میکرو سوئیچ دستگیره در صندوق را تعویض نمایید.

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و  ــو ســمت راســت )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای نقــص جــدا  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جل
کنیــد. آزمایــش 

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c

کنید. d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در جلو سمت راست )آنتن فرکانس پایین( را بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

Chery Automobile Co., Ltd.
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3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure
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Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V
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1 Vehicle brought to workshop
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3 Customer problem analysis
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NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6
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DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

بعدی

کــرده وســپس آن را روی خــودروی دیگــری نصــب و  ــو ســمت راســت )آنتــن فرکانــس پاییــن( را از خــودروی دارای نقــص جــدا  a. میکــرو ســوئیچ دســتگیره در جل
کنیــد . آزمایــش 

کنید. کانکتورها را وصل  b. تمامی 
کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c

کنید. d. عملکرد میکرو سوئیچ دستگیره در صندوق )آنتن فرکانس پایین( را بررسی 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کانکتورهای B – 076 و B – 058 دسته سیم اتاق را جدا   .c
کانکتورهــای B – 076  و B – 058  دســته  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد . ســیم اتــاق را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
B – 076 (6( – B – 058 (3(متصل دائم

B-076 (7( - B-058 (4(متصلدائم

ایراد دارد

ایراد دارد
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل یونیت  )PEPS( را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

عملکرد سیستم نرمال است.

ایراد دارد
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38 - DOOR LOCK

38–37

38

k. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-034 and I-038.

l. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-034 and 
I-038 according to table below.

m. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-034 and I-036.

n. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors I-034 and I-036 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in keyless system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in keyless system again.

RM1A370640

I-038

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

12

I-034

1
-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (8) - I-038 
(1) Always Continuity

I-034 (7) - I-038 
(2) Always Continuity

RM1A370650

I-036

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

I-034

-+
12 1Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (14) - I-036 
(1) Always Continuity

I-034 (6) - I-036 
(2) Always Continuity

5 Reconfirm DTCs 

کنید.  کانکتورهای I - 038  و I – 034 دسته سیم داشبورد را جدا   .k
کانکتوهــای I - 038  و I – 034 دســته ســیم  i. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد . داشــبورد  را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

کنید . کانکتورهای I - 036  و I – 034 دسته سیم داشبورد را جدا   .m
ــه  ــا ب کانکتورهــای I - 036  و I – 034 را بن ــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان  n. ب

کنیــد . جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

I – 034 (8)- I – 038 (1) متصل دائم

I – 034 (7)- I – 038 (2) متصل دائم

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

I – 034 (14(- I – 036 (1( متصل دائم

I – 034 (6(- I – 036 (2( متصل دائم

کنید. کدهای خطا را مجدد بررسی  5

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید . ک  d. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستم PEPS را ثبت و پا

کنید . e. سوئیچ را بسته و چند لحظه صبر 
کنید . f. سوئیچ را باز 

g. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستمPEPS  را مجددا بخوانید. 
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید . کنترل یونیت  )PEPS( را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

ایراد ندارد

عملکرد سیستم نرمال است.

ایراد دارد
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38 - DOOR LOCK

38–37

38

k. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-034 and I-038.

l. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-034 and 
I-038 according to table below.

m. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-034 and I-036.

n. Using a digital multimeter, check for continuity between 
connectors I-034 and I-036 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in keyless system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in keyless system again.

RM1A370640

I-038

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

12

I-034

1
-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (8) - I-038 
(1) Always Continuity

I-034 (7) - I-038 
(2) Always Continuity

RM1A370650

I-036

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

I-034

-+
12 1Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-034 (14) - I-036 
(1) Always Continuity

I-034 (6) - I-036 
(2) Always Continuity

5 Reconfirm DTCs 

کنید.  کانکتورهای I - 038  و I – 034 دسته سیم داشبورد را جدا   .k
کانکتوهــای I - 038  و I – 034 دســته ســیم  i. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد . داشــبورد  را بنــا بــر جــدول زیــر بررســی 

کنید . کانکتورهای I - 036  و I – 034 دسته سیم داشبورد را جدا   .m
ــه  ــا ب کانکتورهــای I - 036  و I – 034 را بن ــا اســتفاده از  مولتــی متــر، اتصــال میــان  n. ب

کنیــد . جــدول زیــر بررســی 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

I – 034 (8)- I – 038 (1) متصل دائم

I – 034 (7)- I – 038 (2) متصل دائم

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 

I – 034 (14(- I – 036 (1( متصل دائم

I – 034 (6(- I – 036 (2( متصل دائم

کنید. کدهای خطا را مجدد بررسی  5

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید . ک  d. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستم PEPS را ثبت و پا

کنید . e. سوئیچ را بسته و چند لحظه صبر 
کنید . f. سوئیچ را باز 

g. با استفاده از عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستمPEPS  را مجددا بخوانید. 
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38 - DOOR LOCK

38–40

38

Front Door Lock Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass rear guide rail assembly (See page 44-55).
6. Remove the front left door lock assembly.

a. Disconnect connectors (1), (2) and (3) from front door 
lock assembly.

b. Disengage clip (arrow) between front door lock 
assembly and front door key cylinder lever.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door lock 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing front door lock assembly.

RM1A370140

1

2

3

RM1A370150

مجموعه قفل در جلو
بازکردن 

نکته: 

کنید.•  از رویه یکسان برای طرفین راست و چپ استفاده 
رویه های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه قفل درب ها  استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه قفل درب ها از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در جلو سمت چپ را بازکنید.
4. الیه محافظ در جلو سمت چپ  را بازکنید.

5. ریل راهنمای عقب شیشه در جلو سمت چپ  را بازکنید.
6. قفل در جلو سمت چپ را بازکنید .

کانکتورهای )1(، )2( و )3( را از مجموعه قفل در جلو بازکنید .  .a

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 
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38 - DOOR LOCK

38–39

38

ON-VEHICLE SERVICE

Engine Hood Lock Assembly

Removal

1. Remove the engine hood lock assembly.
a. Remove 3 fixing nuts (arrow) from engine hood lock 

assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

b. Disengage engine hood cable assembly (1) from slot 
and remove engine hood lock assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing engine hood lock 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing engine hood lock assembly.

RM1A370120

RM1A370130

1

CAUTION

Check if engine hood operates properly, after installing engine hood lock assembly.

سرویس و نگهداری
مجموعه قفل درب موتور

بازکردن 

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه قفل درب موتور استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه قفل درب موتور از ایجاد خراش روی رنگ خودرو جلوگیری شود. • 

کنید که آیا درب موتور  راحت باز و قفل می شود یا خیر.•  کنترل  پس از نصب مجموعه قفل درب موتور، 

  توجه

  توجه

1. مجموعه قفل درب موتور را بازکنید .
کننده )فلش( را از مجموعه قفل درب موتور بازکنید . a. سه مهره ثابت 

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

کرده و مجموعه قفل درب موتور  ج  b. مجموعه سیم درب موتور )1( را از جای آن خار
را بازکنید .

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بارکردن است.
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38–40

38

Front Door Lock Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass rear guide rail assembly (See page 44-55).
6. Remove the front left door lock assembly.

a. Disconnect connectors (1), (2) and (3) from front door 
lock assembly.

b. Disengage clip (arrow) between front door lock 
assembly and front door key cylinder lever.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door lock 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing front door lock assembly.

RM1A370140

1

2

3

RM1A370150

مجموعه قفل در جلو
بازکردن 

نکته: 

کنید.•  از رویه یکسان برای طرفین راست و چپ استفاده 
رویه های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه قفل درب ها  استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه قفل درب ها از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در جلو سمت چپ را بازکنید.
4. الیه محافظ در جلو سمت چپ  را بازکنید.

5. ریل راهنمای عقب شیشه در جلو سمت چپ  را بازکنید.
6. قفل در جلو سمت چپ را بازکنید .

کانکتورهای )1(، )2( و )3( را از مجموعه قفل در جلو بازکنید .  .a

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1582

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–39

38

ON-VEHICLE SERVICE

Engine Hood Lock Assembly

Removal

1. Remove the engine hood lock assembly.
a. Remove 3 fixing nuts (arrow) from engine hood lock 

assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

b. Disengage engine hood cable assembly (1) from slot 
and remove engine hood lock assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing engine hood lock 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing engine hood lock assembly.

RM1A370120

RM1A370130

1

CAUTION

Check if engine hood operates properly, after installing engine hood lock assembly.

سرویس و نگهداری
مجموعه قفل درب موتور

بازکردن 

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه قفل درب موتور استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه قفل درب موتور از ایجاد خراش روی رنگ خودرو جلوگیری شود. • 

کنید که آیا درب موتور  راحت باز و قفل می شود یا خیر.•  کنترل  پس از نصب مجموعه قفل درب موتور، 

  توجه

  توجه

1. مجموعه قفل درب موتور را بازکنید .
کننده )فلش( را از مجموعه قفل درب موتور بازکنید . a. سه مهره ثابت 

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

کرده و مجموعه قفل درب موتور  ج  b. مجموعه سیم درب موتور )1( را از جای آن خار
را بازکنید .

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بارکردن است.
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Inspection

1. Check the front door lock assembly (fastener assembly).
a. Apply battery voltage to terminals of front left door 

fastener assembly connector and check if front door 
lock assembly operates normally according to table 
below.
Front left door lock assembly

Front right door lock assembly

If result is not as specified, replace front door lock 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1 2 3

1 2 3 4

-+

RM1A370180

1

2Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

CAUTION

Check if connector is installed correctly, when installing front door lock assembly.
Install clips and cables in place, when installing front door lock assembly.
Check if front door lock operates properly, after installing front door lock assembly.

بررسی و بازدید
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در جلو را 

کانکتــور مجموعــه قفــل در جلــو ســمت چــپ اعمــال  a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 
ــاس  ــو عملکــرد معمــول خــود را براس ــل در جل ــا مجموعــه قف ــه آی ک ــد  کنی ــرل  کنت ــرده و  ک

جــدول زیــر دارا اســت یــا خیــر.
مجموعه قفل در جلو  سمت چپ

شرایط استانداردشرایط ارزیابی 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 
قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(

قفل

قطب مثبت باتری)+( - ترمنیال )2( 
قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(

باز 

مجموعه قفل در جلو سمت راست 

شرایط استانداردشرایط ارزیابی 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(

قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(

باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل در جلو را تعویض 

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بارکردن است

کنترل کنید که آیا کانکتور در هنگام نصب قفل در جلو بدرستی نصب شده است.• 

هنگام بستن مجموعه قفل در جلو، بست ها و سیم ها را در جای خودشان به درستی ببندید.• 

پس از نصب مجموعه قفل در جلو، کنترل کنید که آیا قفل در درست عمل می کند یا خیر. • 

  توجه
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c. Disengage front door outside handle cable (arrow) 
from slot of front door handle base.

d. Disengage clip from front door inside handle cable.
e. Remove 3 fixing screws (arrow) from front door lock 

assembly, and remove front door lock assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

RM1A370160

RM1A370170

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 
)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1585

37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK
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Inspection

1. Check the front door lock assembly (fastener assembly).
a. Apply battery voltage to terminals of front left door 

fastener assembly connector and check if front door 
lock assembly operates normally according to table 
below.
Front left door lock assembly

Front right door lock assembly

If result is not as specified, replace front door lock 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1 2 3

1 2 3 4

-+

RM1A370180

1

2Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

CAUTION

Check if connector is installed correctly, when installing front door lock assembly.
Install clips and cables in place, when installing front door lock assembly.
Check if front door lock operates properly, after installing front door lock assembly.

بررسی و بازدید
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در جلو را 

کانکتــور مجموعــه قفــل در جلــو ســمت چــپ اعمــال  a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 
ــاس  ــو عملکــرد معمــول خــود را براس ــل در جل ــا مجموعــه قف ــه آی ک ــد  کنی ــرل  کنت ــرده و  ک

جــدول زیــر دارا اســت یــا خیــر.
مجموعه قفل در جلو  سمت چپ

شرایط استانداردشرایط ارزیابی 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 
قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(

قفل

قطب مثبت باتری)+( - ترمنیال )2( 
قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(

باز 

مجموعه قفل در جلو سمت راست 

شرایط استانداردشرایط ارزیابی 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(

قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(

باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل در جلو را تعویض 

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بارکردن است

کنترل کنید که آیا کانکتور در هنگام نصب قفل در جلو بدرستی نصب شده است.• 

هنگام بستن مجموعه قفل در جلو، بست ها و سیم ها را در جای خودشان به درستی ببندید.• 

پس از نصب مجموعه قفل در جلو، کنترل کنید که آیا قفل در درست عمل می کند یا خیر. • 

  توجه
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c. Disengage front door outside handle cable (arrow) 
from slot of front door handle base.

d. Disengage clip from front door inside handle cable.
e. Remove 3 fixing screws (arrow) from front door lock 

assembly, and remove front door lock assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

RM1A370160

RM1A370170

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 

کنید . b. خار )فلش( بین مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 
)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 
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c. Loosen fixing screw (arrow) from front door key 
cylinder assembly, and remove front door key cylinder 
assembly and front door handle protective cover (1).
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

HINT:

It is not necessary to remove fixing screw from front 
door key cylinder assembly,  because fixing screw is 
integrated with front door handle base.

d. Disengage clip (arrow) from front door key cylinder 
lever, and remove front door key cylinder lever (1).

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
disengage claws (arrow) and separate front door 
handle protective cover (1) from front door key 
cylinder assembly (2).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A370210

1

RM1A370220

2

1

RM1A370230

CAUTION

Install clip on lever in place, when installing front door key cylinder assembly.
Check if front door key cylinder operates properly, after installing front door key cylinder assembly.

کــرده و مجموعــه مغــزی قفــل در  c. پیــچ هــای )فلــش( مجموعــه مغــزی قفــل در را جلــو شــل 
جلــو و پوشــش محافــظ دســتگیره در جلــو )1( را بازکنیــد .

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 
نکته: 

کننــده را از مجموعــه مغــری قفــل در جلــو بازکنیــد، زیــرا پیــچ ثابــت  الزم نیســت تــا پیــچ ثابــت 
کننــده بــا پایــه دســتگیره در جلــو یکپارچــه مــی باشــد. 

ــو  ــو  بازکــرده و دســتگیره مغــزی قفــل در جل d. خــار )فلــش( را ازدســتگیره مغــزی قفــل در جل
کنیــد . را بــاز 

e. بــا اســتفاده از  پیــچ گوشــتی دو ســوی نوارپیــچ  شــده، خــار ها)فلــش( را جــدا کرده و پوشــش 
کنید.  محافــظ دســتگیره درجلــو)1( را از مجموعــه مغــزی قفــل در جلو)2( جــدا 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 

هنگام بستن مجموعه مغزی قفل در جلو، بست ها و سیم ها را در جای خودشان به درستی ببندید.• 

کار می کند یا خیر.•  پس از نصب مجموعه مغزی قفل در جلو، کنترل کنید که مغزی قفل درست 

  توجه
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Front Door Key Cylinder Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door key cylinder assembly.

a. Disengage clip (arrow) between front door lock 
assembly and front door key cylinder lever.

b. Remove the front door outside handle protective 
cover block cover (arrow).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door key cylinder 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door key cylinder assembly.

RM1A370190

RM1A370200

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه مغزی قفل ها  استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه مغزی قفل در جلو، از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

مجموعه مغزی قفل در جلو 
بازکردن 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در جلو سمت چپ را بازکنید.
4. الیه محافظ در جلو سمت چپ  را بازکنید.
5. مغزی قفل در جلو سمت چپ  را بازکنید.

کنید . a. خار )فلش( میان مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 

b.درپوش محافظ دستگیره بیرونی در جلو )فلش( را بازکنید .
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c. Loosen fixing screw (arrow) from front door key 
cylinder assembly, and remove front door key cylinder 
assembly and front door handle protective cover (1).
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

HINT:

It is not necessary to remove fixing screw from front 
door key cylinder assembly,  because fixing screw is 
integrated with front door handle base.

d. Disengage clip (arrow) from front door key cylinder 
lever, and remove front door key cylinder lever (1).

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
disengage claws (arrow) and separate front door 
handle protective cover (1) from front door key 
cylinder assembly (2).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A370210

1

RM1A370220

2

1

RM1A370230

CAUTION

Install clip on lever in place, when installing front door key cylinder assembly.
Check if front door key cylinder operates properly, after installing front door key cylinder assembly.

کــرده و مجموعــه مغــزی قفــل در  c. پیــچ هــای )فلــش( مجموعــه مغــزی قفــل در را جلــو شــل 
جلــو و پوشــش محافــظ دســتگیره در جلــو )1( را بازکنیــد .

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 
نکته: 

کننــده را از مجموعــه مغــری قفــل در جلــو بازکنیــد، زیــرا پیــچ ثابــت  الزم نیســت تــا پیــچ ثابــت 
کننــده بــا پایــه دســتگیره در جلــو یکپارچــه مــی باشــد. 

ــو  ــو  بازکــرده و دســتگیره مغــزی قفــل در جل d. خــار )فلــش( را ازدســتگیره مغــزی قفــل در جل
کنیــد . را بــاز 

e. بــا اســتفاده از  پیــچ گوشــتی دو ســوی نوارپیــچ  شــده، خــار ها)فلــش( را جــدا کرده و پوشــش 
کنید.  محافــظ دســتگیره درجلــو)1( را از مجموعــه مغــزی قفــل در جلو)2( جــدا 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 

هنگام بستن مجموعه مغزی قفل در جلو، بست ها و سیم ها را در جای خودشان به درستی ببندید.• 

کار می کند یا خیر.•  پس از نصب مجموعه مغزی قفل در جلو، کنترل کنید که مغزی قفل درست 

  توجه
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Front Door Key Cylinder Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door key cylinder assembly.

a. Disengage clip (arrow) between front door lock 
assembly and front door key cylinder lever.

b. Remove the front door outside handle protective 
cover block cover (arrow).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door key cylinder 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door key cylinder assembly.

RM1A370190

RM1A370200

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن مجموعه مغزی قفل ها  استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه مغزی قفل در جلو، از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

مجموعه مغزی قفل در جلو 
بازکردن 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در جلو سمت چپ را بازکنید.
4. الیه محافظ در جلو سمت چپ  را بازکنید.
5. مغزی قفل در جلو سمت چپ  را بازکنید.

کنید . a. خار )فلش( میان مجموعه قفل در جلو و دستگیره مغزی قفل در جلو را جدا 

b.درپوش محافظ دستگیره بیرونی در جلو )فلش( را بازکنید .
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Rear Door Lock Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly (See page 44-65).
7. Remove the rear left door lock assembly.

a. Disconnect connector (arrow) from rear door lock 
assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear door lock 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing rear door lock assembly.

RM1A370250

قفل در عقب
بازکردن 

نکته: 
کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در عقب سمت چپ را بازکنید.
کنید. گیر در عقب سمت چپ را باز  4. پایه فلزی نگه دارنده صفحه صدا

گیر  در عقب چپ را بازکنید. 5.عایق صدا
6. مجموعه ریل راهنمای عقب شیشه در عقب سمت چپ  را بازکنید.

7. مجموعه قفل در عقب سمت چپ را بازکنید.
کانکتور )فلش( را از مجموعه قفل در عقب بازکنید.  .a
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Front Door Lock Striker Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the front left door lock striker assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from front door lock 

striker assembly, and remove front left door lock 
striker assembly (1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door lock striker 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door lock striker assembly.

1

RM1A370240

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن زبانه قفل در جلو استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه زبانه قفل در جلو از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

زبانه قفل در جلو 
بازکردن 

نکته: 

کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 
روش های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

1. زبانه قفل در جلو سمت چپ را بازکنید .
کننــده )فلــش( را از زبانــه قفــل در جلــو بازکــرده و زبانــه قفــل در جلــو ســمت  a. دو پیــچ ثابــت 

چــپ)1( را بازکنیــد .
)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن بر عکس ترتیب باز 
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Rear Door Lock Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly (See page 44-65).
7. Remove the rear left door lock assembly.

a. Disconnect connector (arrow) from rear door lock 
assembly.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear door lock 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing rear door lock assembly.

RM1A370250

قفل در عقب
بازکردن 

نکته: 
کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

3. تودری در عقب سمت چپ را بازکنید.
کنید. گیر در عقب سمت چپ را باز  4. پایه فلزی نگه دارنده صفحه صدا

گیر  در عقب چپ را بازکنید. 5.عایق صدا
6. مجموعه ریل راهنمای عقب شیشه در عقب سمت چپ  را بازکنید.

7. مجموعه قفل در عقب سمت چپ را بازکنید.
کانکتور )فلش( را از مجموعه قفل در عقب بازکنید.  .a
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Front Door Lock Striker Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the front left door lock striker assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from front door lock 

striker assembly, and remove front left door lock 
striker assembly (1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing front door lock striker 
assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door lock striker assembly.

1

RM1A370240

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن زبانه قفل در جلو استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن مجموعه زبانه قفل در جلو از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

زبانه قفل در جلو 
بازکردن 

نکته: 

کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 
روش های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

1. زبانه قفل در جلو سمت چپ را بازکنید .
کننــده )فلــش( را از زبانــه قفــل در جلــو بازکــرده و زبانــه قفــل در جلــو ســمت  a. دو پیــچ ثابــت 

چــپ)1( را بازکنیــد .
)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن بر عکس ترتیب باز 
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مجموعه قفل در عقب سمت راست 

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل در عقب را تعویض 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 

کنترل کنید که کانکتورها هنگام نصب قفل در عقب بدرستی نصب شده باشند.• 

هنگام بستن مجموعه قفل در عقب، سیم ها را در جای خودشان نصب کنید.• 

پس از نصب مجموعه قفل در عقب، کنترل کنید که قفل در عقب درست عمل کند.• 

  توجه
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b. Disengage rear door outside handle cable (arrow) 
from slot of rear door handle base.

c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear door lock 
assembly, and remove rear door lock assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the rear door lock assembly (fastener assembly).
a. Apply battery voltage to terminals of rear door lock 

assembly (fastener assembly) connector and check 
operation of rear door lock assembly according to 
table below.
Rear left door lock assembly

RM1A370260

RM1A370270

1 2 3 4

-+

RM1A370280

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

b. سیم دستگیره بیرونی در عقب )فلش( را از شیار پایه دستگیره در عقب بازکنید.

کرده و مجموعه  ج  کننده )فلش( را از مجموعه قفل در عقب خار c. سه پیچ ثابت 
قفل در عقب را بازکنید.

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در عقب را 

کرده و  کانکتور مجموعه قفل در عقب اعمال  a. ولتاژ باتری را به ترمینال های 
کنید. کنترل  عملکرد مجموعه قفل در عقب را براساس جدول زیر 

مجموعه قفل در عقب  سمت چپ

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 
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مجموعه قفل در عقب سمت راست 

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل در عقب را تعویض 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 

کنترل کنید که کانکتورها هنگام نصب قفل در عقب بدرستی نصب شده باشند.• 

هنگام بستن مجموعه قفل در عقب، سیم ها را در جای خودشان نصب کنید.• 

پس از نصب مجموعه قفل در عقب، کنترل کنید که قفل در عقب درست عمل کند.• 

  توجه
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b. Disengage rear door outside handle cable (arrow) 
from slot of rear door handle base.

c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear door lock 
assembly, and remove rear door lock assembly.
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the rear door lock assembly (fastener assembly).
a. Apply battery voltage to terminals of rear door lock 

assembly (fastener assembly) connector and check 
operation of rear door lock assembly according to 
table below.
Rear left door lock assembly

RM1A370260

RM1A370270

1 2 3 4

-+

RM1A370280

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

Lock

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 1

Unlock

b. سیم دستگیره بیرونی در عقب )فلش( را از شیار پایه دستگیره در عقب بازکنید.

کرده و مجموعه  ج  کننده )فلش( را از مجموعه قفل در عقب خار c. سه پیچ ثابت 
قفل در عقب را بازکنید.

)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در عقب را 

کرده و  کانکتور مجموعه قفل در عقب اعمال  a. ولتاژ باتری را به ترمینال های 
کنید. کنترل  عملکرد مجموعه قفل در عقب را براساس جدول زیر 

مجموعه قفل در عقب  سمت چپ

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 
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Luggage Compartment Lock Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the luggage compartment door trim assembly (See page 48-42).
4. Remove the luggage compartment lock assembly.

a. Disconnect connector (1) from luggage compartment 
lock assembly.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from luggage 
compartment lock assembly, and remove luggage 
compartment lock assembly (2).
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the luggage compartment lock assembly.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of luggage compartment lock 
assembly according to table below.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing luggage compartment 
lock assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing luggage compartment lock 
assembly.

1

2

RM1A300300

RM1A370310

-+

1 2 3Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

ON Continuity

OFF Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3

ON Continuity

OFF No continuity

قفل درب صندوق
بازکردن 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید( 3.تودری در صندوق را بازکنید )صفحه 42 - 48 را مشاهده 
4. مجموعه قفل در صندوق را بازکنید. 

کنید. کانکتور )1( را از مجموعه قفل در صندوق جدا   .a
کرده و مجموعه  ج  کننده )فلش( را از مجموعه قفل در صندوق خار b. دو پیچ ثابت 

قفل در صندوق )2( را بازکنید. 
)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در صندوق را 

a. با استفاده از  مولتی متر دیجیتال، اتصال بین ترمینال های مجموعه قفل در 
کنید. کنترل  صندوق را بنا به جدول زیر 

شرایط استانداردوضعیت سوئیچاتصال مولتی متر

متصلروشن ترمینال 1 – ترمینال 2 

متصلخاموش 

متصلروشن ترمینال 2 – ترمینال 3

قطع خاموش 
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Rear Door Lock Striker Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left door lock striker assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from rear door lock 

striker, and remove rear left door lock striker assembly 
(1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear door lock striker.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing rear door lock striker.

1

RM1A370290

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن زبانه قفل در عقب استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن زبانه قفل در عقب از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

زبانه قفل در عقب 
بازکردن 

نکته: 
کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 
رویه های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

1. مجموعه زبانه قفل در عقب سمت چپ را بازکنید.
کننــده )فلــش( را از مجموعــه زبانــه قفــل در عقــب بازکــرده و مجموعــه زبانــه  a. دو پیــچ ثابــت 

قفــل در عقــب ســمت چــپ)1( را بازکنیــد .
)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بازکردن است.

شرایط استانداردوضعیت سوئیچاتصال مولتی متر

متصلروشن ترمینال 1 – ترمینال 2 

متصلخاموش 

متصلروشن ترمینال 2 – ترمینال 3

قطع خاموش 
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Luggage Compartment Lock Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the luggage compartment door trim assembly (See page 48-42).
4. Remove the luggage compartment lock assembly.

a. Disconnect connector (1) from luggage compartment 
lock assembly.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from luggage 
compartment lock assembly, and remove luggage 
compartment lock assembly (2).
(Tightening torque: 9 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the luggage compartment lock assembly.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of luggage compartment lock 
assembly according to table below.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing luggage compartment 
lock assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing luggage compartment lock 
assembly.

1

2

RM1A300300

RM1A370310

-+

1 2 3Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2

ON Continuity

OFF Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3

ON Continuity

OFF No continuity

قفل درب صندوق
بازکردن 

کنید. کلیه تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید( 3.تودری در صندوق را بازکنید )صفحه 42 - 48 را مشاهده 
4. مجموعه قفل در صندوق را بازکنید. 

کنید. کانکتور )1( را از مجموعه قفل در صندوق جدا   .a
کرده و مجموعه  ج  کننده )فلش( را از مجموعه قفل در صندوق خار b. دو پیچ ثابت 

قفل در صندوق )2( را بازکنید. 
)9±1N.m:کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید. کنترل  1. مجموعه قفل در صندوق را 

a. با استفاده از  مولتی متر دیجیتال، اتصال بین ترمینال های مجموعه قفل در 
کنید. کنترل  صندوق را بنا به جدول زیر 

شرایط استانداردوضعیت سوئیچاتصال مولتی متر

متصلروشن ترمینال 1 – ترمینال 2 

متصلخاموش 

متصلروشن ترمینال 2 – ترمینال 3

قطع خاموش 
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Rear Door Lock Striker Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Remove the rear left door lock striker assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from rear door lock 

striker, and remove rear left door lock striker assembly 
(1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing rear door lock striker.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing rear door lock striker.

1

RM1A370290

مطمئن گردید که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن زبانه قفل در عقب استفاده می کنید.• 

تالش کنید تا درهنگام بازکردن زبانه قفل در عقب از ایجاد خراش روی سطح رنگ جلوگیری شود. • 

  توجه

زبانه قفل در عقب 
بازکردن 

نکته: 
کنید.•  از روش مشابه برای طرفین راست و چپ استفاده 
رویه های لیست شده در زیر فقط برای سمت چپ می باشد.• 

1. مجموعه زبانه قفل در عقب سمت چپ را بازکنید.
کننــده )فلــش( را از مجموعــه زبانــه قفــل در عقــب بازکــرده و مجموعــه زبانــه  a. دو پیــچ ثابــت 

قفــل در عقــب ســمت چــپ)1( را بازکنیــد .
)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
ترتیب بستن برعکس ترتیب بازکردن است.

شرایط استانداردوضعیت سوئیچاتصال مولتی متر

متصلروشن ترمینال 1 – ترمینال 2 

متصلخاموش 

متصلروشن ترمینال 2 – ترمینال 3

قطع خاموش 
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Luggage Compartment Lock Striker Assembly

Removal

1. Remove the luggage compartment doorsill pressure plate assembly (See page 50-11).
2. Remove the luggage compartment lock striker assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from luggage 
compartment lock striker assembly, and remove 
luggage compartment lock striker assembly (1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing luggage compartment 
lock striker assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing luggage compartment lock 
striker assembly.

1

RM1A370330

مجموعه زبانه قفل در صندوق 
بازکردن 

1. قاب پالستیکی رکاب در صندوق را بازکنید.
2. مجموعه زبانه قفل در صندوق را بازکنید. 

کننــده )فلــش( را از مجموعــه زبانــه قفــل در صنــدوق بازکــرده و مجموعــه  a. دو پیــچ ثابــت 
زبانــه قفــل صنــدوق)1( را بازکنیــد .

)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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b. Apply battery voltage to terminals of luggage 
compartment lock assembly connector and check 
operation of luggage compartment lock assembly 
according to table below.

If result is not as specified, replace luggage 
compartment lock assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A370320

1 2 3

-+

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

ON

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 3

OFF

CAUTION

Check if connector is installed correctly, when installing luggage compartment lock assembly.
Check if luggage compartment lock operates properly, after installing luggage compartment lock 
assembly.

مطمئن شوید  هنگام بستن مجموعه قفل درب صندوق، کانکتور به درستی نصب شده باشد.• 

پس از نصب مجموعه قفل درب صندوق، کنترل کنید که قفل درب صندوق درست عمل کند.• 

  توجه

کــرده و عملکــرد  کانکتــور مجموعــه قفــل صنــدوق اعمــال  b. ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 
کنیــد.  کنتــرل  مجموعــه قفــل صنــدوق را بنــا بــه جــدول زیــر 

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل درب صندوق را تعویض 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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Luggage Compartment Lock Striker Assembly

Removal

1. Remove the luggage compartment doorsill pressure plate assembly (See page 50-11).
2. Remove the luggage compartment lock striker assembly.

a. Remove 2 fixing screws (arrow) from luggage 
compartment lock striker assembly, and remove 
luggage compartment lock striker assembly (1).
(Tightening torque: 23 ± 2 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing luggage compartment 
lock striker assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing luggage compartment lock 
striker assembly.

1
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مجموعه زبانه قفل در صندوق 
بازکردن 

1. قاب پالستیکی رکاب در صندوق را بازکنید.
2. مجموعه زبانه قفل در صندوق را بازکنید. 

کننــده )فلــش( را از مجموعــه زبانــه قفــل در صنــدوق بازکــرده و مجموعــه  a. دو پیــچ ثابــت 
زبانــه قفــل صنــدوق)1( را بازکنیــد .

)23±2N.m:کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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b. Apply battery voltage to terminals of luggage 
compartment lock assembly connector and check 
operation of luggage compartment lock assembly 
according to table below.

If result is not as specified, replace luggage 
compartment lock assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A370320

1 2 3

-+

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) - Terminal 1
Battery negative (-) - Terminal 2

ON

Battery positive (+) - Terminal 2
Battery negative (-) - Terminal 3

OFF

CAUTION

Check if connector is installed correctly, when installing luggage compartment lock assembly.
Check if luggage compartment lock operates properly, after installing luggage compartment lock 
assembly.

مطمئن شوید  هنگام بستن مجموعه قفل درب صندوق، کانکتور به درستی نصب شده باشد.• 

پس از نصب مجموعه قفل درب صندوق، کنترل کنید که قفل درب صندوق درست عمل کند.• 

  توجه

کــرده و عملکــرد  کانکتــور مجموعــه قفــل صنــدوق اعمــال  b. ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای 
کنیــد.  کنتــرل  مجموعــه قفــل صنــدوق را بنــا بــه جــدول زیــر 

گیری  شرایط استانداردشرایط اندازه 

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )1( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )2(
قفل

قطب مثبت باتری)+(  - ترمنیال )2( 

قطب منفی باتری)-( – ترمینال )1(
باز 

کنید. درصورت عدم دستیابی به نتایج استاندارد، مجموعه قفل درب صندوق را تعویض 

بستن 
کردن است. ترتیب بستن برعکس ترتیب باز 
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6. Remove the luggage compartment door handle sensor.
a. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
b. Disconnect the luggage compartment door handle 

sensor (arrow).
c. Disengage clip on luggage compartment door handle 

sensor, and remove luggage compartment door 
handle sensor (1).

7. Remove the front left door handle sensor (built-in low frequency antenna) (take left side as an example).
a. Remove the front left door outside handle (See page 48-23).
b. Remove fixing screw (arrow) from front door outside 

handle.
(Tightening torque: 1.5 N·m)

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up claws from front door outside handle.

d. Separate front door handle sensor (1) from front door 
outside handle (2).

RM1A370380

1

RM1A370390

RM1A370400

RM1A370410

1

2
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6. Remove the luggage compartment door handle sensor.
a. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
b. Disconnect the luggage compartment door handle 

sensor (arrow).
c. Disengage clip on luggage compartment door handle 

sensor, and remove luggage compartment door 
handle sensor (1).

7. Remove the front left door handle sensor (built-in low frequency antenna) (take left side as an example).
a. Remove the front left door outside handle (See page 48-23).
b. Remove fixing screw (arrow) from front door outside 

handle.
(Tightening torque: 1.5 N·m)

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up claws from front door outside handle.

d. Separate front door handle sensor (1) from front door 
outside handle (2).

RM1A370380

1

RM1A370390

RM1A370400

RM1A370410

1

2

6. میکروسوئیچ دستگیره در صندوق را بازکنید .
a. مجموعه سپر عقب را بازکنید.

b. میکروسوئیچ دستگیره در صندوق را بازکنید )فلش(.
کرده و میکروسوئیچ دستگیره در  c. بست روی دستگیره در صندوق را خالص 

صندوق )1( را بازکنید.

7.میکروسوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ )آنتن فرکانس پایین( را بازکنید.
a. دستگیره بیرونی در جلو سمت چپ را بازکنید.

کننده )فلش( را از دستگیره بیرونی در جلو بازکنید. b. پیچ ثابت 
)1.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

ج  گوشتی نوارپیچ شده؛ خارها را از دستگیره بیرونی در جلو خار c. با استفاده از پیچ 
کنید .

کنید. d. میکروسوئیچ دستگیره در جلو )1( را از دستگیره بیرونی در جلو )2( جدا 
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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آنتن فرکانس پایین 
بازکردن 

کنید. کلیه قطعات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. آنتن فرکانس پایین مرکزی را بازکنید.
کنسول مرکزی را بازکنید. a. مجموعه 

کانکتور آنتن فرکانس پایین مرکزی را بازکنید )فلش(.  .b
کرده و آنتن فرکانس پایین مرکزی  c. بست روی آنتن فرکانس پایین مرکزی را آزاد 

)1( را بازکنید. 

4. آنتن فرکانس پایین جلو را بازکنید.
کنسول مرکزی را بازکنید. a. مجموعه 

کنید)فلش(. کانکتور آنتن فرکانس پایین جلو را باز   .b
کرده و آنتن فرکانس پایین جلو )1(  c. بست روی آنتن فرکانس پایین جلو را خالص 

را بازکنید .

5. آنتن فرکانس پایین عقب را بازکنید. 
a. مجموعه موکت صندوق را بازکنید.

کانکتور آنتن فرکانس پایین عقب را بازکنید )فلش(.  .b
کرده و آنتن فرکانس پایین عقب )1(  c. بست بر روی آنتن فرکانس پایین عقب را آزاد 

را بازکنید. 
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6. Remove the luggage compartment door handle sensor.
a. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
b. Disconnect the luggage compartment door handle 

sensor (arrow).
c. Disengage clip on luggage compartment door handle 

sensor, and remove luggage compartment door 
handle sensor (1).

7. Remove the front left door handle sensor (built-in low frequency antenna) (take left side as an example).
a. Remove the front left door outside handle (See page 48-23).
b. Remove fixing screw (arrow) from front door outside 

handle.
(Tightening torque: 1.5 N·m)

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up claws from front door outside handle.

d. Separate front door handle sensor (1) from front door 
outside handle (2).
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6. Remove the luggage compartment door handle sensor.
a. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
b. Disconnect the luggage compartment door handle 

sensor (arrow).
c. Disengage clip on luggage compartment door handle 

sensor, and remove luggage compartment door 
handle sensor (1).

7. Remove the front left door handle sensor (built-in low frequency antenna) (take left side as an example).
a. Remove the front left door outside handle (See page 48-23).
b. Remove fixing screw (arrow) from front door outside 

handle.
(Tightening torque: 1.5 N·m)

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up claws from front door outside handle.

d. Separate front door handle sensor (1) from front door 
outside handle (2).

RM1A370380

1
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6. میکروسوئیچ دستگیره در صندوق را بازکنید .
a. مجموعه سپر عقب را بازکنید.

b. میکروسوئیچ دستگیره در صندوق را بازکنید )فلش(.
کرده و میکروسوئیچ دستگیره در  c. بست روی دستگیره در صندوق را خالص 

صندوق )1( را بازکنید.

7.میکروسوئیچ دستگیره در جلو سمت چپ )آنتن فرکانس پایین( را بازکنید.
a. دستگیره بیرونی در جلو سمت چپ را بازکنید.

کننده )فلش( را از دستگیره بیرونی در جلو بازکنید. b. پیچ ثابت 
)1.5N.m:کردن )گشتاور سفت 

ج  گوشتی نوارپیچ شده؛ خارها را از دستگیره بیرونی در جلو خار c. با استفاده از پیچ 
کنید .

کنید. d. میکروسوئیچ دستگیره در جلو )1( را از دستگیره بیرونی در جلو )2( جدا 
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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Low Frequency Antenna

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the center low frequency antenna.

a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the center low frequency antenna 

connector (arrow).
c. Disengage clip on center low frequency antenna, and 

remove center low frequency antenna (1).

4. Remove the front low frequency antenna.
a. Remove the auxiliary fascia console assembly (See page 46-8).
b. Disconnect the front low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on front low frequency antenna, and 

remove front low frequency antenna (1).

5. Remove the rear low frequency antenna.
a. Remove the luggage compartment carpet assembly (See page 50-32).
b. Disconnect the rear low frequency antenna connector 

(arrow).
c. Disengage clip on rear low frequency antenna, and 

remove rear low frequency antenna (1).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing low frequency antenna.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing low frequency antenna.
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آنتن فرکانس پایین 
بازکردن 

کنید. کلیه قطعات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش   .1
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .2

3. آنتن فرکانس پایین مرکزی را بازکنید.
کنسول مرکزی را بازکنید. a. مجموعه 

کانکتور آنتن فرکانس پایین مرکزی را بازکنید )فلش(.  .b
کرده و آنتن فرکانس پایین مرکزی  c. بست روی آنتن فرکانس پایین مرکزی را آزاد 

)1( را بازکنید. 

4. آنتن فرکانس پایین جلو را بازکنید.
کنسول مرکزی را بازکنید. a. مجموعه 

کنید)فلش(. کانکتور آنتن فرکانس پایین جلو را باز   .b
کرده و آنتن فرکانس پایین جلو )1(  c. بست روی آنتن فرکانس پایین جلو را خالص 

را بازکنید .

5. آنتن فرکانس پایین عقب را بازکنید. 
a. مجموعه موکت صندوق را بازکنید.

کانکتور آنتن فرکانس پایین عقب را بازکنید )فلش(.  .b
کرده و آنتن فرکانس پایین عقب )1(  c. بست بر روی آنتن فرکانس پایین عقب را آزاد 

را بازکنید. 
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37 - سیستم قفل مرکزی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–56

38

Wireless Key

Removal

1. Remove the wireless key.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

off wireless key cover as shown in illustration.

b. Separate wireless key covers (1) and chip (2).

c. Disengage claw (arrow) from battery holder, and 
remove battery in direction of arrow.

CAUTION

DO NOT push terminals with hands, when removing wireless key cover.
Make sure battery positive and negative are installed correctly, when removing wireless key cover.
DO NOT pry up battery forcibly, after removing wireless key cover. Otherwise, terminals may be 
damaged.
DO NOT touch battery with wet hands, after removing wireless key cover. Otherwise, water may cause 
rust.
DO NOT touch or move any components inside transmitter, after removing wireless key cover. Failure to 
do so may interfere with proper operation.

RM1A370420

1

2
RM1A370430

RM1A370440

ریموت
بازکردن 

هنگام بازکردن درپوش ریموت، ترمینال ها را با دست فشار ندهید.• 

هنگام بازکردن درپوش ریموت، مطمئن گردید که قطب های مثبت و منفی باتری به درستی وصل شده اند.• 

پس از بازکردن درپوش ریموت، باتری را با اعمال نیروی زیاد جا نزنید. در غیر این صورت، ترمینال ها ممکن است آسیب ببینند. • 

پس از بازکردن درپوش ریموت، باتری را با دست مرطوب لمس نکنید. در اینصورت، وجود آب باعث زنگ زدگی می شود.• 

کلیــد دچــار مشــکل •  پــس از بازکــردن درپــوش ریمــوت، هیچکــدام از اجــزای فرســتنده را جابجــا نکــرده و لمــس نکنیــد. در اینصــورت، عملکــرد مناســب 

مــی شــود.

  توجه

1. ریموت را بازکنید.
که در تصویر نمایش  گوشتی نوارپیچ  شده، پوشش ریموت را به صورتی  a. از پیچ 

ج نمایید. داده شده است خار

کنید. b.درپوش های ریموت )1( و چیپ داخلی آن را )2( را جدا 

کرده و باتری را در جهت فلش نشان داده  c. خار )فلش( را از نگهدارنده باتری جدا 
شده بیرون آورید.  
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در هنگام نصب آنتن فرکانس پایین ، بست آنتن باید به پایه آنتن به صورت مطمئنی بسته شود. • 

پس از نصب آنتن فرکانس پایین، کنترل کنید که آنتن درست عمل کند. • 

  توجه

بستن 
کردن است. بستن برعکس ترتیب باز 
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Removal
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off wireless key cover as shown in illustration.
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remove battery in direction of arrow.

CAUTION

DO NOT push terminals with hands, when removing wireless key cover.
Make sure battery positive and negative are installed correctly, when removing wireless key cover.
DO NOT pry up battery forcibly, after removing wireless key cover. Otherwise, terminals may be 
damaged.
DO NOT touch battery with wet hands, after removing wireless key cover. Otherwise, water may cause 
rust.
DO NOT touch or move any components inside transmitter, after removing wireless key cover. Failure to 
do so may interfere with proper operation.
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مــی شــود.
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که در تصویر نمایش  گوشتی نوارپیچ  شده، پوشش ریموت را به صورتی  a. از پیچ 

ج نمایید. داده شده است خار
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پس از نصب باتری ریموت بررسی کنید که ریموت درست عمل می کند یا خیر. • 
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Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–3

39

INSTRUMENT CLUSTER

GENERAL INFORMATION

Description

- +

OFF

10
9

11
12

13

1 2 3 6 7 854323130 33

1416 152024 19212223 18 17

26

28

29

27

25

RM1A380010

آشنایی
معرفی
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Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–5

39

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002
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39–5

39

Tools

Special Tool

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

RCH0000001

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار 
ابزار مخصوص

ابزار عمومی

X-431 3G تستر عیب یاب

مولتی متر دیجیتال
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۲-نمایشگر چند منظوره۱-نشانگر چراغ راهنمای چپ

۴-چراغ هشدار ۳SRS-نشانگر چراغ راهنمای راست

کمربند ایمنی راننده گیربکس )برای مدل CVT(۵-چراغ هشدار بستن  ۶-چراغ هشدار خطای 

ABS کمربند سرنشین)در صورت تجهیز(۷-چراغ هشدار ۸-چراغ یادآوری بستن 

۱۰-نشانگر خطای سیستم ۹ESP-نشانگر خطای سیستم فشار باد تایر

۱۲-چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت۱۱-نشانگر خاموش بودن ESP)در صورت تجهیز(

کم بادی تایر )در صورت تجهیز(۱۳-کیلومتر ۱۴-چراغ هشدار 

گیربکس ۱۵-نشانگر ترمز دستی ۱۶- نشانگر خطای 

EPS کنترل )در صورت تجهیز(۱۷-نشانگر خطای کروز  گر  ۱۸-نشا

۲۰- دور سنج ۱۹-نشانگر سرویس دوره ای 

کننده ۲۲-چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور۲۱-چراغ هشدار باال بودن دمای مایع خنک 

۲۴-نشانگر ۲۳ECO-چراغ هشدار خطای موتور

)CVT (۲۵-چراغ یادآوری تعویض دنده به باال )برای مدلCVT ۲۶-چراغ هشدار تعویض دنده به پایین )برای مدل

۲۸-نشانگر چراغ مه شکن عقب۲۷-نشانگر چراغ مه شکن جلو

۳۰-چراغ هشدار ۲۹EPC-نشانگر نور باال

کوچک ۳۱-نشانگر نور پایین  گر  چراغ  ۳۲-نشان 

۳۳-چراغ هشدار شارژ / چراغ هشدار خطای آلترناتور هوشمند 

کیلومتــر، نمایشــگر الکترونیکــی بســیار پیچیــده ای  اســت و عمدتــا شــامل نشــانگر دمــای مایــع  کیلومتــر عقربــه ای مجهــز مــی باشــد. صفحــه  ایــن خــودرو بــه صفحــه 
کننــده موتــور، دور ســنج، نشــانگر میــزان ســوخت، ســرعت ســنج، نمایشــگر چنــد منظــوره و عالئــم هشــداردهنده مــی باشــد. نمایشــگر چنــد منظــوره عمدتــا  خنــک 

کل، و میــزان مصــرف ســوخت لحظــه ای  کیلومتــر  کیلومتــر ســفری،  کــه شــامل مــوارد زیــر اســت، ســاعت،  اطالعــات خــودرو را نشــان مــی دهــد، 

عملکرد
کــه بــرای نظــارت و نمایــش وضعیــت عملکــرد هــر سیســتم و اجــزاء خــودرو در تمــام لحظــات مــورد اســتفاده  گرفتــه اســت  کیلومتــر، ســمت چــپ داشــبورد قــرار  صفحــه 
کــرده و وضعیــت عملکــرد هــر سیســتم را از طریــق نمایشــگر چنــد منظــوره، نشــانگرها  کیلومتــر، ســیگنال هــا را از هــر سنســور و ســوئیچ دریافــت  گیــرد. صفحــه  قــرار مــی 
کمــک مــی  و چــراغ هــای هشــدار نمایــش داده و همچنیــن راننــده را بــا صــدای بــوق اخطــار و چــراغ هــای هشــدار از وضعیــت مطلــع مــی ســازد. در نتیجــه، بــه راننــده 

گــوار پیشــگیری نمــود.   کنــد تــا مشــکالت احتمالــی را در زمــان مناســب برطــرف ســازد، بــه ایــن وســیله، مــی تــوان از نقــص یــا  حــوادث نا

استانداردها

ح گشتاور )N.m(شر

کیلومتر  کننده صفحه  0.5±1.5پیچ ثابت 
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کیلومتــر، نمایشــگر الکترونیکــی بســیار پیچیــده ای  اســت و عمدتــا شــامل نشــانگر دمــای مایــع  کیلومتــر عقربــه ای مجهــز مــی باشــد. صفحــه  ایــن خــودرو بــه صفحــه 
کننــده موتــور، دور ســنج، نشــانگر میــزان ســوخت، ســرعت ســنج، نمایشــگر چنــد منظــوره و عالئــم هشــداردهنده مــی باشــد. نمایشــگر چنــد منظــوره عمدتــا  خنــک 

کل، و میــزان مصــرف ســوخت لحظــه ای  کیلومتــر  کیلومتــر ســفری،  کــه شــامل مــوارد زیــر اســت، ســاعت،  اطالعــات خــودرو را نشــان مــی دهــد، 

عملکرد
کــه بــرای نظــارت و نمایــش وضعیــت عملکــرد هــر سیســتم و اجــزاء خــودرو در تمــام لحظــات مــورد اســتفاده  گرفتــه اســت  کیلومتــر، ســمت چــپ داشــبورد قــرار  صفحــه 
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کند کار نمی  کیلومتر  فیوز کل صفحه 

کانکتور دسته سیم و 

کیلومتر صفحه 

خ سرعت سنج خودرو ایراد دارد سنسور سرعت چر

کانکتور دسته سیم و 

کیلومتر صفحه 

سنسور دور موتوردور سنج ایراد دارد

کانکتور دسته سیم و 

کیلومتر صفحه 

)ECM( کنترل موتور واحد 

سنسور سطح سوختنشانگر سوخت ایراد دارد

کانکتور دسته سیم و 

کیلومتر صفحه 

کوچک  ایراد دارد دسته چراغ ایراد داردنشانگر چراغ 

کانکتور دسته سیم و 

)ECM( کنترل موتور واحد 

کیلومتر صفحه 

دسته چراغ ایراد داردنشانگر چراغ راهنما ایراد دارد

کانکتور دسته سیم و 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کیلومتر صفحه 

دسته چراغ ایراد داردنشانگر نور باال ایراد دارد

کانکتور دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کیلومتر صفحه 

دسته چراغ ایراد داردنشانگر مه شکن عقب ایراد دارد

کانکتور دسته سیم یا 

)BCM( کنترل بدنه واحد 

کیلومتر صفحه 

عیب یابی
جدول ایرادات

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1608

کیلومتر 38 -صفحه 

کیلومتر لیست ترمینال صفحه 

تعریف ترمینال شماره ترمینالتعریف ترمینال شماره ترمینال

1 SLD 17ورودی/-

کننده2 سیگنال سوئیچ ترمز دستی 18سیگنال ورودی سنسور سطح مایع خنک 

کمربند ایمنی راننده 19اتصال بدنه3 سیگنال نشانگر باز بودن 

4ECO 20ورودی سطح پایین/-

ورودی سیگنال سطح سوخت21اتصال بدنه سنسور سطح سوخت5

کمکی سطح سوخت22-/6 ورودی سیگنال 

-/23خروجی سیگنال سرعت خودرو7

8PTC 24خروجی سطح پایین / باال/-

-/25ورودی سیگنال نشانگر فشار روغن موتور9

ورودی سیگنال سطح روغن ترمز26-/10

11)KL30( خروجی سیگنال سرعت خودرو27منبع تغذیه باتری

کیلومتر 12 -/28ورودی نور زمینه  صفحه 

13)KL15(29منبع برق سوئیچ جرقهCAN – L2

14-/30CAN – H2

15-/31)Menu/ Setup( کلید غربیلک فرمان ورودی 

خروجی نشانگر 32SLD OFFورودی سیگنال نشانگر سیستم شارژ16

عیب یابی
جدول ایرادات 

نکته:
کنیــد. قســمت هــای معیــوب را تنظیــم و یــا  کنتــرل  کنیــد. هــر حــوزه مــورد تردیــد را بترتیــب  کمــک بــه  تعییــن علــت عیــب اســتفاده   از جــدول ایــرادات زیــر  بــرای 

کنیــد، و یــا در صــورت لــزوم تعویــض نماییــد. تعمیــر 
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خروجی نشانگر 32SLD OFFورودی سیگنال نشانگر سیستم شارژ16

عیب یابی
جدول ایرادات 

نکته:
کنیــد. قســمت هــای معیــوب را تنظیــم و یــا  کنتــرل  کنیــد. هــر حــوزه مــورد تردیــد را بترتیــب  کمــک بــه  تعییــن علــت عیــب اســتفاده   از جــدول ایــرادات زیــر  بــرای 

کنیــد، و یــا در صــورت لــزوم تعویــض نماییــد. تعمیــر 
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علتایراد

کنترل )در صورت تجهیز( ایراد دارد. کروز  کنترل)سوئیچ چند منظوره( نشانگر  کروز  سوئیچ 

کانکتور دسته سیم یا 

کیلومتر صفحه 

گیربکس ایراد دارد. گیربکس )TCU(  چراغ هشدار   کنترل  واحد 

کانکتور  دسته سیم یا 

کیلومتر صفحه 

کالیبره بودن چراغ هشدار  فشار باد تایر )در صورت تجهیز( ایراد دارد. نامیزان بودن فشار باد تایر یا عدم 

کیلومتر صفحه 

کانکتورچراغ هشدار سیستم ایموبالیزر موتور )در صورت تجهیز( ایراد دارد. سیم CAN یا 

ECM کنترل موتور واحد 

کیلومتر صفحه 

ابزار عیب یاب 
X – 431 3G تستر عیب یاب

مولتی متر دیجیتال
موارد استفاده از مولتی متر دیجیتال :

عیب یابی ایرادات الکتریکی و دسته سیم.	 
جستجو جهت عیوب پایه ها و پین. 	 
گیری ولتاژ، جریان و مقاومت.	  اندازه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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علتایراد

چراغ هشدار سیستم شارژ ایراد دارد

آلترناتور)دینام(

کانکتور دسته سیم و 

کیلومتر صفحه 

 

چراغ هشدار  فشار روغن موتور  ایراد 
دارد

سطح روغن موتور

فشنگی روغن موتور

کانکتور دسته سیم یا 

کیلومتر صفحه 
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39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–13

39

3Customer problem analysis

4Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5Problem repair (no DTC), then go to step 8

6Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) chart, then go to step 8

7Troubleshoot according to Problem Symptoms Table, then go to step 8

8Adjust, repair or replace

9Conduct test and confirm malfunction has been repaired

10End

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

کنید. ولتاژ باتری را چک  2

خودرو به تعمیرگاه رجوع می کند. 1

تحلیل اظهارات مشتری 3

کنید، سپس به مرحله 8 بروید.  کد خطا، ایراد را تعمیر  درصورت وجود  5

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. عیب را بنا به جدول عیب یابی برطرف  7

که عیب رفع شده است.  کنید  آزمایش را انجام داده و تایید  9

کدهای خطا بررسی شود 4

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. کد خطا عیب یابی  عیب را بنا به چارت عیب یابی  6

کنید. تعویض، تعمیر یا تنظیم  8

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT
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For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
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If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.
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2 Check battery voltage
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NEXT

NEXT
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occurs

No 
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NEXT
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت است.
کنید. که ولتاژ زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض یا مجددا شارژ  در صورتی 

کد  وجود 
خطا

کد  عدم وجود 
خطا

کد خطا دائم به مرحله 6 بروید. برای 

کد خطا موقت به مرحله 7 بروید. برای 

رویه عیب یابی
نکته:

کنید: کیلومتر استفاده  از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم صفحه 
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کیلومتر 38 -صفحه 

بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی بگذارنــد.  گــر محکــم نباشــد مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن مــی توانــد  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ زدگــی( و ا گــرد و خــا نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2.تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3.آنها را در صورت لزوم تمیز 

4.پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
کند یا نه. که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  5.کنترل 

کــه دســته ســیم هــا  گردیــد  کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6.ا
کــرده انــد. تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 
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39

3Customer problem analysis

4Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5Problem repair (no DTC), then go to step 8

6Troubleshoot according to Diagnostic Trouble Code (DTC) chart, then go to step 8

7Troubleshoot according to Problem Symptoms Table, then go to step 8

8Adjust, repair or replace

9Conduct test and confirm malfunction has been repaired

10End

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

کنید. ولتاژ باتری را چک  2

خودرو به تعمیرگاه رجوع می کند. 1

تحلیل اظهارات مشتری 3

کنید، سپس به مرحله 8 بروید.  کد خطا، ایراد را تعمیر  درصورت وجود  5

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. عیب را بنا به جدول عیب یابی برطرف  7

که عیب رفع شده است.  کنید  آزمایش را انجام داده و تایید  9

کدهای خطا بررسی شود 4

کرده و سپس به مرحله 8 بروید. کد خطا عیب یابی  عیب را بنا به چارت عیب یابی  6

کنید. تعویض، تعمیر یا تنظیم  8

پایان 10
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:
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مرحله بعد

ولتاژ استاندارد 11 تا 14 ولت است.
کنید. که ولتاژ زیر 11 ولت باشد، باتری را قبل از رفتن به مرحله بعدی تعویض یا مجددا شارژ  در صورتی 

کد  وجود 
خطا

کد  عدم وجود 
خطا

کد خطا دائم به مرحله 6 بروید. برای 

کد خطا موقت به مرحله 7 بروید. برای 

رویه عیب یابی
نکته:

کنید: کیلومتر استفاده  از روش های زیر برای رفع ایراد سیستم صفحه 
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بازدید و بررسی اتصال بدنه
کل سیســتم الکتریکــی بگذارنــد.  گــر محکــم نباشــد مــی تواننــد تاثیــر مهمــی بــر  کل سیســتم الکتریکــی اهمیــت زیــادی دارنــد. بطوریکــه ا اتصــال بدنــه هــا بــرای 
کســیده شــدن مــی توانــد  ک، و یــا ســایر مــوارد خوردگــی محیطــی قــرار دارنــد. پوســیدگی )زنــگ زدگــی( و ا گــرد و خــا نقــاط اتصــال بدنــه اغلــب در معــرض رطوبــت، 

کنیــد: کنتــرل  ح ذیــل  گــذارد. اتصــال بدنــه هــا را بــه شــر مقاومــت مــدار را افزایــش دهنــد. ایــن وضعیــت مــی توانــد بــر روی عملکــرد صحیــح مــدار تاثیــر 
کنید. 1. پیچ و مهره اتصال بدنه را باز 

کنید. کنترل  ک، و زنگ زدگی و غیره  گرد و خا 2.تمامی سطوح تماس را برای خراشیدگی، 
که سطح تماس در شرایط مناسبی قرار دارد. گردید  کرده تا مطمئن  3.آنها را در صورت لزوم تمیز 

4.پیچ و مهره اتصال بدنه را بصورت مطمئن مجددا ببندید.
کند یا نه. که تجهیز اضافی ای در اتصال بدنه اختالل ایجاد می  کنید  5.کنترل 

کــه دســته ســیم هــا  گردیــد  کــه بصــورت درســتی نصــب شــده انــد یــا خیــر. مطمئــن  کنیــد  کنتــرل  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک اتصــال بدنــه مشــترک هســتند،  6.ا
کــرده انــد. تمیــز هســتند وبــه طــور مطمئنــی محکــم شــده انــد و اتصــال بدنــه خوبــی را ایجــاد 
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DTCB 1100 – 13منبع تغذیه

DTCB 1100 – 16منبع تغذیه

DTCB 1100 - 17منبع تغذیه
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کد خطاکد خطا تعریف 

B1100-13 منبع تغذیه

B1100-16 منبع تغذیه

B1100-17 منبع تغذیه

B1101-11 ICU عیب نشانگر سطح سوخت

B1101-15 ICU عیب نشانگر سطح سوخت

B1103-00 کیسه هوا  LED مدار

B1104-41 EEPROM مربوط به Checksum خطای

B110A-00 کلید غربیلک فرمان خطای 

B110C-11 ICU خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت

B110C-13 ICU خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت

B110D-11 ICU کمکی نشانگر سوخت خطا در مدار 

U0100-87 EMS عدم برقراری ارتباط با

U0101-87 TCM عدم برقراری ارتباط با

U0129-87 BSM عدم برقراری ارتباط با

U0131-87 ESP عدم برقراری ارتباط با

U0140-87 BCM عدم برقراری ارتباط با

U0151-87 ABM عدم برقراری ارتباط با

U0214-87 PEPS عدم برقراری ارتباط با

)DTC( کدهای خطا جدول 
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

منطق خود-عیب یابی

کد خطاکد خطا کد تعریف  شرایط شناسایی 
خطا

علت احتمالی 

B 1100 - 13سوئیچ روشن منبع تغذیه· سیستم شارژ	

· کانکتور یا دسته سیم	

· کیلومتر	 صفحه 

B 1100 - 16منبع تغذیه

B 1100 - 17منبع تغذیه

کنید. کنترل  ترمینال های باتری را  2

کنید  کنترل  ولتاژ باتری را  1
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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DTC 
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No 

DTC
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مرحله بعد

کنید. گیری  a. با استفاده از مولتی متر دیجیتال، ولتاژ بین ترمینال مثبت باتری و ترمینال منفی باتری را اندازه 
b. ولتاژ باتری باید بین 11 تا 14 ولت باشد.

که ترمینال ها شل و یا پوسیده نباشند. کنید  کنترل   .a

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید.  ترمینال های باتری را سفت و یا تعویض 

کنید.  باتری را تعویض و یا مجددا شارژ 
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جعبه فیوز  داشبورد

کیلومتر صفحه 

جعبه رله و فیوز  
محفظه موتور
)B (

باتری برق بعد از سوئیچ
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

منطق خود-عیب یابی

کد خطاکد خطا کد تعریف  شرایط شناسایی 
خطا

علت احتمالی 

B 1100 - 13سوئیچ روشن منبع تغذیه· سیستم شارژ	

· کانکتور یا دسته سیم	

· کیلومتر	 صفحه 

B 1100 - 16منبع تغذیه

B 1100 - 17منبع تغذیه

کنید. کنترل  ترمینال های باتری را  2

کنید  کنترل  ولتاژ باتری را  1

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کنید. گیری  a. با استفاده از مولتی متر دیجیتال، ولتاژ بین ترمینال مثبت باتری و ترمینال منفی باتری را اندازه 
b. ولتاژ باتری باید بین 11 تا 14 ولت باشد.

که ترمینال ها شل و یا پوسیده نباشند. کنید  کنترل   .a

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید.  ترمینال های باتری را سفت و یا تعویض 

کنید.  باتری را تعویض و یا مجددا شارژ 
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INSTRUMENT
CLUSTER ICM

IGNITION SWITCH
    ON OR STARTBATTERY

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY
BOX (B)

11

B5

RG RG
r

13

RF21
10AEF07

15A

EF07-1

15A

10A
RF03

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX 
I-004

B-007

I-029

L
I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

3

B
r

I-017

Y
B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

EM1A380040

جعبه فیوز  داشبورد

کیلومتر صفحه 

جعبه رله و فیوز  
محفظه موتور
)B (

باتری برق بعد از سوئیچ
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g. Turn ignition switch to LOCK.
h. Disconnect the negative battery cable.
i. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-004.
j. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-004 according to table below.

k. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-029 and I-004.

l. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-004 according to table below.

m. Disconnect instrument panel wire harness connector 
I-029 and ground point I-017.

n. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connector I-029 and 
ground point I-017 according to table below.

RM1A380220

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-029

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (13) - I-004 
(RF03) Always Continuity

RM1A380230

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-029

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - I-004 
(RF21) Always Continuity

RM1A380250

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (3) - I-017 Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

g. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .h

کنید.  کیلومتر را جدا  کانکتورهای I - 029  و I – 004 دسته سیم صفحه   .i
کانکتورهــای I – 004  و I – 029 دســته ســیم  j. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 

I - 029 (13) – I – 
004 (RF03)

متصل دائم

کنید.  کیلومتر را جدا  کانکتورهای I - 029  و  I – 004 دسته سیم صفحه   .k
کانکتوهــای I - 029  و  I – 004 دســته ســیم  ــر، اتصــال بیــن  ــا اســتفاده از مولتــی مت l. ب

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
I - 029 (11) – I – 

004 (RF21)متصل دائم

کنید. کیلومتر و  I – 017 اتصال بدنه  را جدا  کانکتور I - 029  دسته سیم صفحه   .m
کیلومتــر و   کانکتــور I - 029  دســته ســیم صفحــه  n. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  I – 017 بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 
I – 029(3) - I – 017 متصل دائم
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-007 and 

instrument panel wire harness connector I-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and instrument panel 
wire harness connector I-004 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-029.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-029 and body 
ground according to table below, to check whether 
system power supply control circuit is normal. 

3 Check body wire harness and connector

RM1A380200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - 
I-004 (RF21) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A380210

-+
V

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

I-029 (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Chery Automobile Co., Ltd.
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39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-007 and 

instrument panel wire harness connector I-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and instrument panel 
wire harness connector I-004 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-029.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-029 and body 
ground according to table below, to check whether 
system power supply control circuit is normal. 

3 Check body wire harness and connector

RM1A380200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - 
I-004 (RF21) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A380210

-+
V

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

I-029 (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

کنید. کانکتور و دسته سیم بدنه را بررسی  3

کنید کنترل  کیلومتر را  کانکتور و دسته سیم صفحه  4

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کیلومتــر  کانکتــور I – 004 دســته ســیم صفحــه  کانکتــور B – 007 دســته ســیم بدنــه و   .c
کنیــد.  را جــدا 

کانکتــور B – 007  دســته ســیم بدنــه و  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال ، اتصــال بیــن 
کانکتــور I – 004 دســته ســیم صفحــه کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر کنتــرل کنیــد. 

شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر
B -007 (B5) – I – 

004 (RF21)
متصل دائم
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم بدنه را تعویض نمایید.ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کیلومتر را قطع  کانکتور I - 029 دسته سیم صفحه   .c
کنید. d. سیم منفی باتری را متصل 

e. سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید.
ــر و  کیلومت ــه  ــیم صفح ــته س ــور I - 029  دس کانکت ــن  ــاژ بی ــر، ولت ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس f. ب
کنتــرل تغذیــه سیســتم درســت  ــا مــدار  کــه آی کنیــد  ــا بــه جــدول زیــر چــک  ــه را بن اتصــال بدن

اســت. 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 

)I – 029)11 – اتصال 
بدنه 

کنید  11 تا 14 ولت سوئیچ جرقه را روشن 

)I – 029)13 – اتصال 
بدنه 

کنید  11 تا 14 ولت سوئیچ جرقه را روشن 
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g. Turn ignition switch to LOCK.
h. Disconnect the negative battery cable.
i. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-004.
j. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-004 according to table below.

k. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-029 and I-004.

l. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-004 according to table below.

m. Disconnect instrument panel wire harness connector 
I-029 and ground point I-017.

n. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connector I-029 and 
ground point I-017 according to table below.

RM1A380220

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-029

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (13) - I-004 
(RF03) Always Continuity

RM1A380230

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-029

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - I-004 
(RF21) Always Continuity

RM1A380250

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (3) - I-017 Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

g. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را جدا   .h

کنید.  کیلومتر را جدا  کانکتورهای I - 029  و I – 004 دسته سیم صفحه   .i
کانکتورهــای I – 004  و I – 029 دســته ســیم  j. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 

I - 029 (13) – I – 
004 (RF03)

متصل دائم

کنید.  کیلومتر را جدا  کانکتورهای I - 029  و  I – 004 دسته سیم صفحه   .k
کانکتوهــای I - 029  و  I – 004 دســته ســیم  ــر، اتصــال بیــن  ــا اســتفاده از مولتــی مت l. ب

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرط استانداردشرطاتصال مولتی متر 
I - 029 (11) – I – 

004 (RF21)متصل دائم

کنید. کیلومتر و  I – 017 اتصال بدنه  را جدا  کانکتور I - 029  دسته سیم صفحه   .m
کیلومتــر و   کانکتــور I - 029  دســته ســیم صفحــه  n. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  I – 017 بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 
I – 029(3) - I – 017 متصل دائم

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعمیر یا تعویض کنید. ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-007 and 

instrument panel wire harness connector I-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and instrument panel 
wire harness connector I-004 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-029.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-029 and body 
ground according to table below, to check whether 
system power supply control circuit is normal. 

3 Check body wire harness and connector

RM1A380200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - 
I-004 (RF21) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A380210

-+
V

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

I-029 (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–18

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-007 and 

instrument panel wire harness connector I-004.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and instrument panel 
wire harness connector I-004 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-029.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-029 and body 
ground according to table below, to check whether 
system power supply control circuit is normal. 

3 Check body wire harness and connector

RM1A380200

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

I-004

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - 
I-004 (RF21) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

4 Check instrument panel wire harness and connector

OK

RM1A380210

-+
V

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

I-029 (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 to 14 V

کنید. کانکتور و دسته سیم بدنه را بررسی  3

کنید کنترل  کیلومتر را  کانکتور و دسته سیم صفحه  4

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کیلومتــر  کانکتــور I – 004 دســته ســیم صفحــه  کانکتــور B – 007 دســته ســیم بدنــه و   .c
کنیــد.  را جــدا 

کانکتــور B – 007  دســته ســیم بدنــه و  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال ، اتصــال بیــن 
کانکتــور I – 004 دســته ســیم صفحــه کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر کنتــرل کنیــد. 

شرایط استاندارد شرایط اتصال مولتی متر
B -007 (B5) – I – 

004 (RF21)
متصل دائم

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم بدنه را تعویض نمایید.ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کیلومتر را قطع  کانکتور I - 029 دسته سیم صفحه   .c
کنید. d. سیم منفی باتری را متصل 

e. سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید.
ــر و  کیلومت ــه  ــیم صفح ــته س ــور I - 029  دس کانکت ــن  ــاژ بی ــر، ولت ــی مت ــتفاده از مولت ــا اس f. ب
کنتــرل تغذیــه سیســتم درســت  ــا مــدار  کــه آی کنیــد  ــا بــه جــدول زیــر چــک  ــه را بن اتصــال بدن

اســت. 

شرایط استانداردشرایطاتصال مولتی متر 

)I – 029)11 – اتصال 
بدنه 

کنید  11 تا 14 ولت سوئیچ جرقه را روشن 

)I – 029)13 – اتصال 
بدنه 

کنید  11 تا 14 ولت سوئیچ جرقه را روشن 
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خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت B 110C - 11ICUکد خطا

خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت B 110C - 13ICUکد خطا

خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت B 110D - 11ICUکد خطا
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کنید  کد خطا  را تایید  5

سیستم نرمال است 

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از دستگاه عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید. e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کیلومتر را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

صفحه کیلومتر  را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد
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خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت B 110C - 13ICUکد خطا

خطا در مدار اصلی نشانگر سوخت B 110D - 11ICUکد خطا
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کنید  کد خطا  را تایید  5

سیستم نرمال است 

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از دستگاه عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید. e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کیلومتر را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

صفحه کیلومتر  را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد
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کیلومتر 38 -صفحه 

کدهای خطا

کد خطاکد خطا شرایط شناسایی تعریف 
کد خطا

علت احتمالی 

B 110C - 11ICU کیلومتر سنسور سطح سوخت	 سوئیچ باز عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 
کانکتور یا دسته سیم	 
کیلومتر	  صفحه 

B 110C - 13ICU کیلومتر عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 

B 110D - 11ICU کیلومتر عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 

رویه عیب یابی 

کنید  کنترل  کانکتور و دسته سیم سنسور سطح سوخت را  1

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B – 032 مجموعه پمپ سوخت و سنسور سطح سوخت را جدا   .c
کنید. کانکتور و ترمینال را از جهت نداشتن تغییر شکل، خمیدگی و یا آسیب دیدگی بررسی  d. دسته سیم، 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم سنسور سطح سوخت را تعویض یا تعمیر کنید

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد
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کیلومتر 38 -صفحه 

کدهای خطا

کد خطاکد خطا شرایط شناسایی تعریف 
کد خطا

علت احتمالی 

B 110C - 11ICU کیلومتر سنسور سطح سوخت	 سوئیچ باز عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 
کانکتور یا دسته سیم	 
کیلومتر	  صفحه 

B 110C - 13ICU کیلومتر عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 

B 110D - 11ICU کیلومتر عدم عملکرد مدار اصلی درجه بنزین در صفحه 

رویه عیب یابی 

کنید  کنترل  کانکتور و دسته سیم سنسور سطح سوخت را  1

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B – 032 مجموعه پمپ سوخت و سنسور سطح سوخت را جدا   .c
کنید. کانکتور و ترمینال را از جهت نداشتن تغییر شکل، خمیدگی و یا آسیب دیدگی بررسی  d. دسته سیم، 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم سنسور سطح سوخت را تعویض یا تعمیر کنید

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد
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39–25

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable. 
c. Disconnect body wire harness connectors B-025 and 

B-032.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-025 and B-032 
according to table below. 

e. Disconnect body wire harness connectors B-026 and 
B-032.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-026 and B-032 
according to table below.

3 Check body wire harness and connector

RM1A380260

-+

26252423222120191817161514

13121110987654321

B-025

B-032

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (8) - B-032 
(3) Always Continuity

RM1A380270

-+

B-032

1 2 3 4 5

2221201918171615141312

1110987654321

B-026

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-026 (7) - B-032 
(4) Always Continuity

B-026 (14) - 
B-032 (2) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید  کنترل  کانکتور و دسته سیم بدنه را  3

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کانکتورهای B – 025 و B – 032 دسته سیم بدنه را جدا   .c
کانکتورهــای B – 025 و B – 032 دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B – 025(8) - B – 

اتصالدائم(3)032

کنید. کانکتورهای B – 025 و B – 032 دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتورهــای B-026  و B-032 دســته ســیم  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان  f. ب

کنیــد. بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-026 (7) - B-032 (4)متصلدائم 
B-026 (14) - B-032 (2)متصلدائم 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم کشی داخل اتاق را تعویض یا تعمیر کنید . ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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39

a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON.
c. Read the remaining fuel amount segments from fuel 

gauge in instrument cluster.
d. Turn ignition switch to LOCK.
e. Disconnect the negative battery cable.
f. Disconnect the fuel level sensor and fuel pump assembly 

connector B-032.
g. Using a digital multimeter, measure resistance between 

fuel level sensor terminals 2 and 3.
h. Check if fuel level sensor is normal according to the 

correspondence between oil amount segments and 
standard resistance of fuel level sensor shown in table 
below.

2 Check fuel level sensor

RM1A080070

5 4 3 2 1

-+

Fuel Level 

Indication

Multimeter 

Connection
Specification (Ω)

E Terminal 3 - 
Terminal 2 177 ± 5

1/4 Terminal 3 - 
Terminal 2 125 ± 4

1/2 Terminal 3 - 
Terminal 2 93 ± 4

3/4 Terminal 3 - 
Terminal 2 62 ± 3

F Terminal 3 - 
Terminal 2 20 ± 3

کنید. کنترل  سنسور سطح سوخت را  2

کنید. کابل منفی باتری را متصل   .a
کنید. b. سوئیچ را باز 

کیلومتر بخوانید.  c. میزان سوخت باقی مانده را از روی نشانگر سوخت در صفحه 
d. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .e
کنید. کانکتور B – 032  مجموعه پمپ سوخت و سنسور سطح سوخت را جدا   .f

ــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال ، مقاومــت بیــن ترمنیــال هــای 2 و 3 سنســور ســطح  g. ب
کنیــد. گیــری  ســوخت را انــدازه 

کــه مقاومــت سنســور ســطح ســوخت  بنــا بــه جــدول زیــر بــا مقــدار ســوخت  کنیــد  h. چــک 
کیلومتــر شــمار متناظــر باشــد. نشــان داده شــده توســط نشــانگر ســوخت در صفحــه 

استاندارداتصال مولتی مترنشانه  سطح سوخت

E2 5±117ترمینال 3 – ترمینال
4±125ترمینال 3 – ترمینال 2¼
4±93ترمینال 3 – ترمینال 2½ 
3±62ترمینال 3 – ترمینال 2¾ 
F2 3±20ترمینال 3 – ترمینال

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable. 
c. Disconnect body wire harness connectors B-025 and 

B-032.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-025 and B-032 
according to table below. 

e. Disconnect body wire harness connectors B-026 and 
B-032.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-026 and B-032 
according to table below.

3 Check body wire harness and connector

RM1A380260

-+

26252423222120191817161514

13121110987654321

B-025

B-032

1 2 3 4 5

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-025 (8) - B-032 
(3) Always Continuity

RM1A380270

-+

B-032

1 2 3 4 5

2221201918171615141312

1110987654321

B-026

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-026 (7) - B-032 
(4) Always Continuity

B-026 (14) - 
B-032 (2) Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید  کنترل  کانکتور و دسته سیم بدنه را  3

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کانکتورهای B – 025 و B – 032 دسته سیم بدنه را جدا   .c
کانکتورهــای B – 025 و B – 032 دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B – 025(8) - B – 

اتصالدائم(3)032

کنید. کانکتورهای B – 025 و B – 032 دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتورهــای B-026  و B-032 دســته ســیم  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان  f. ب

کنیــد. بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
B-026 (7) - B-032 (4)متصلدائم 
B-026 (14) - B-032 (2)متصلدائم 
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم کشی داخل اتاق را تعویض یا تعمیر کنید . ایراد دارد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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a. Connect the negative battery cable.
b. Turn ignition switch to ON.
c. Read the remaining fuel amount segments from fuel 

gauge in instrument cluster.
d. Turn ignition switch to LOCK.
e. Disconnect the negative battery cable.
f. Disconnect the fuel level sensor and fuel pump assembly 

connector B-032.
g. Using a digital multimeter, measure resistance between 

fuel level sensor terminals 2 and 3.
h. Check if fuel level sensor is normal according to the 

correspondence between oil amount segments and 
standard resistance of fuel level sensor shown in table 
below.

2 Check fuel level sensor

RM1A080070

5 4 3 2 1

-+

Fuel Level 

Indication

Multimeter 

Connection
Specification (Ω)

E Terminal 3 - 
Terminal 2 177 ± 5

1/4 Terminal 3 - 
Terminal 2 125 ± 4

1/2 Terminal 3 - 
Terminal 2 93 ± 4

3/4 Terminal 3 - 
Terminal 2 62 ± 3

F Terminal 3 - 
Terminal 2 20 ± 3

کنید. کنترل  سنسور سطح سوخت را  2

کنید. کابل منفی باتری را متصل   .a
کنید. b. سوئیچ را باز 

کیلومتر بخوانید.  c. میزان سوخت باقی مانده را از روی نشانگر سوخت در صفحه 
d. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .e
کنید. کانکتور B – 032  مجموعه پمپ سوخت و سنسور سطح سوخت را جدا   .f

ــا اســتفاده از مولتــی متــر دیجیتــال ، مقاومــت بیــن ترمنیــال هــای 2 و 3 سنســور ســطح  g. ب
کنیــد. گیــری  ســوخت را انــدازه 

کــه مقاومــت سنســور ســطح ســوخت  بنــا بــه جــدول زیــر بــا مقــدار ســوخت  کنیــد  h. چــک 
کیلومتــر شــمار متناظــر باشــد. نشــان داده شــده توســط نشــانگر ســوخت در صفحــه 

استاندارداتصال مولتی مترنشانه  سطح سوخت

E2 5±117ترمینال 3 – ترمینال
4±125ترمینال 3 – ترمینال 2¼
4±93ترمینال 3 – ترمینال 2½ 
3±62ترمینال 3 – ترمینال 2¾ 
F2 3±20ترمینال 3 – ترمینال
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه  ایراد دارد

سیستم نرمال است 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-005.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-005 according to table below.

e. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-029 and I-006.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system.
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.

4 Check instrument panel wire harness and connector

RM1A380280

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

26252423222120191817161514

13121110987654321

I-005
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (21) - I-005 
(8) Always Continuity

RM1A380290

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-006

2221201918171615141312

1110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (5) - I-006 
(14) Always Continuity

I-029 (22) - I-006 
(7) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

کنید کیلومتر را بررسی  کانکتور و دسته سیم صفحه  4

کنید  کد خطا  را تایید  5

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کیلومتر را جدا  کانکتورهای I-005  و I-029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتورهــای I-005  و I-029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
I-029 (21) - I-005 

اتصالدائم(8)

کنید. کانکتورهای I-006  و I-029  دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتورهــای I-006  و I-029  دســته ســیم  F. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد. کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر

I-029 (5) - I-006 
(14)

 متصلدائم

I-029 (22) - 
I-006 (7)

 متصلدائم
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعویض یا تعمیر کنید . ایراد دارد

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید . e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کیلومتررا مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه  ایراد دارد

سیستم نرمال است 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1626

کیلومتر 38 -صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–26

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-005.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-005 according to table below.

e. Disconnect instrument panel wire harness connectors 
I-029 and I-006.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system.
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.

4 Check instrument panel wire harness and connector

RM1A380280

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

26252423222120191817161514

13121110987654321

I-005
Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (21) - I-005 
(8) Always Continuity

RM1A380290

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-006

2221201918171615141312

1110987654321

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-029 (5) - I-006 
(14) Always Continuity

I-029 (22) - I-006 
(7) Always Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

5 Reconfirm DTCs

OK

کنید کیلومتر را بررسی  کانکتور و دسته سیم صفحه  4

کنید  کد خطا  را تایید  5

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کیلومتر را جدا  کانکتورهای I-005  و I-029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتورهــای I-005  و I-029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر
I-029 (21) - I-005 

اتصالدائم(8)

کنید. کانکتورهای I-006  و I-029  دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتورهــای I-006  و I-029  دســته ســیم  F. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد. کیلومتــر را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

Chery Automobile Co., Ltd.
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

شرایط استانداردشرایط اتصال مولتی متر

I-029 (5) - I-006 
(14)

 متصلدائم

I-029 (22) - 
I-006 (7)

 متصلدائم
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کانکتور و دسته سیم صفحه کیلومتر  را تعویض یا تعمیر کنید . ایراد دارد

کنید . کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید . کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید . c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید . e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کیلومتررا مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the airbag control module (SRS) connector I-003.
d. Check wire harness, connector and terminal for deformation, bend or damage.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

3 Check connector and terminal

OK

Repair or replace connector and terminalNG

4 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

OK

کنید  کنترل  کانکتورها را  ترمینال و  3

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  کشی شبکه CAN را  سیم  4

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  سیم کشی شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید.  کانکتوررا تعمیر و یا تعویض  ترمینال و یا 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

.Chery Automobile Co., Ltdمرحله بعد

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیسه هوا)SRS( را جدا  کنترل  کانکتور  I – 003  واحد   .c
کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیدگی و یا آسیب دیدگی نباشند. که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومتر شمار  را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  کیلومتــر شــمار  را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل

I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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رویه عیب یابی 

کنید  کیسه هوا را بررسی  1

کنید  کنترل  کیسه هوا )SRS( را  کنترل  واحد  2

کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش را انجام دهید. که عیب دارد  باز  کیسه هوا را از خودرویی   .a
کنید.  کانکتورها را وصل  b. تمامی 

کنید . کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. کیسه هوا را بررسی  d. عملکرد 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید. کیسه هوا را تعویض 

کنید.  کیسه هوا)SRS(  را تعویض  کنترل  واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش را تکرار  که عیب دارد باز  کیسه هوا )SRS(  را از خودرویی  کنترل  a. واحد 
کنید.  کانکتورها را وصل  b. تمامی 

کنید . کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید . کیسه هوا)SRS( را بررسی  کنترل  d. عملکرد واحد 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the airbag control module (SRS) connector I-003.
d. Check wire harness, connector and terminal for deformation, bend or damage.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

3 Check connector and terminal

OK

Repair or replace connector and terminalNG

4 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

OK

کنید  کنترل  کانکتورها را  ترمینال و  3

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  کشی شبکه CAN را  سیم  4
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  سیم کشی شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید.  کانکتوررا تعمیر و یا تعویض  ترمینال و یا 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

.Chery Automobile Co., Ltdمرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیسه هوا)SRS( را جدا  کنترل  کانکتور  I – 003  واحد   .c
کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیدگی و یا آسیب دیدگی نباشند. که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید . کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومتر شمار  را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  کیلومتــر شــمار  را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل

I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1630

کیلومتر 38 -صفحه 

رویه عیب یابی 

کنید  کیسه هوا را بررسی  1

کنید  کنترل  کیسه هوا )SRS( را  کنترل  واحد  2

کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش را انجام دهید. که عیب دارد  باز  کیسه هوا را از خودرویی   .a
کنید.  کانکتورها را وصل  b. تمامی 

کنید . کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c
کنید. کیسه هوا را بررسی  d. عملکرد 
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید. کیسه هوا را تعویض 

کنید.  کیسه هوا)SRS(  را تعویض  کنترل  واحد 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش را تکرار  که عیب دارد باز  کیسه هوا )SRS(  را از خودرویی  کنترل  a. واحد 
کنید.  کانکتورها را وصل  b. تمامی 

کنید . کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید . کیسه هوا)SRS( را بررسی  کنترل  d. عملکرد واحد 
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کنید  کد خطا را تایید  1
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه  ایراد دارد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

کیلومترB1104 – 41کد خطا خطای داخلی صفحه 

منطق خود-عیب یابی
کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

B1104 – 41کیلومتر کیلومترشمار سوئیچ بازخطای داخلی صفحه  صفحه 

رویه عیب یابی 

کنید.  ک  کیلومترشمار را ثبت و پا کنترل صفحه  a. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
کنید.  b. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کیلومترشمار را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-012.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-012 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system.
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.

5 Check CAN line (BCM - airbag control module (SRS))

RM1A380340

-+

I-012

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-012 (12) Continuity

I-001 (14) - I-012 (11) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

6 Reconfirm DTCs

OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

)BCM کنید )یونیت ایربگ تا کنترل  سیم کشی شبکه CAN را  5

کدهای خطا بررسی مجدد  6

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومتر شمار  را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 012  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 012  دســته  d. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد. کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  ســیم صفحــه 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 012 (12) – I – 001 (15)متصل

I – 012 (11) – I – 001 (14) متصل 
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  سیم کشی شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید. کیلومتر را تعویض  صفحه 

ایراد دارد

ایراد دارد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

سیستم نرمال است 
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کنید  کد خطا را تایید  1

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه  ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

کیلومترB1104 – 41کد خطا خطای داخلی صفحه 

منطق خود-عیب یابی
کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

B1104 – 41کیلومتر کیلومترشمار سوئیچ بازخطای داخلی صفحه  صفحه 

رویه عیب یابی 

کنید.  ک  کیلومترشمار را ثبت و پا کنترل صفحه  a. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
کنید.  b. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کیلومترشمار را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
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Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–32

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-001 and I-012.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-001 and 
I-012 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system.
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.

5 Check CAN line (BCM - airbag control module (SRS))

RM1A380340

-+

I-012

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

B1

B13

B2

B14

B3

B15

B4

B16

B5

B17

B6

B18

B7

B19

B8

B20

B9

B21

B10

B22

B11

B23

B12

B24

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-012 (12) Continuity

I-001 (14) - I-012 (11) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

6 Reconfirm DTCs

OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

)BCM کنید )یونیت ایربگ تا کنترل  سیم کشی شبکه CAN را  5

کدهای خطا بررسی مجدد  6

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومتر شمار  را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 012  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 012  دســته  d. بــا اســتفاده از یــک مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد. کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  ســیم صفحــه 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 012 (12) – I – 001 (15)متصل

I – 012 (11) – I – 001 (14) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  سیم کشی شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید. کیلومتر را تعویض  صفحه 

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید.  کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

سیستم نرمال است 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U 0100 – 87 EMS سوئیچ روشن عدم برقراری ارتباط با 	ECM کنترل موتور واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

 	CAN ارتباط

کنید  کنترل  کنترل موتور ECM را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید، و آن را بر روی خودرویی دیگر بسته و آزمایش  که معیوب است را باز  کنترل موتور ECM را از خودرویی  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید.  کنترل موتور ECM را چک  d. عملیات واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کنترل موتور  ECM  را جدا  کانکتور  B – 011 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیده  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  کنترل موتور ECM  را تعویض  واحد 

کنید.  کانکتور را تعمیر و یا تعویض  ترمینال و یا 

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید  کنترل  کانکتورها را  ترمینال ها و  2

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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39–34

39

DTC U0100-87 Lost Communication with EMS
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عدم برقراری ارتباط با U 0100 – 87 EMSکد خطا

کیلومتر شمار  صفحه 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U 0100 – 87 EMS سوئیچ روشن عدم برقراری ارتباط با 	ECM کنترل موتور واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

 	CAN ارتباط

کنید  کنترل  کنترل موتور ECM را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید، و آن را بر روی خودرویی دیگر بسته و آزمایش  که معیوب است را باز  کنترل موتور ECM را از خودرویی  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید.  کنترل موتور ECM را چک  d. عملیات واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید . کنترل موتور  ECM  را جدا  کانکتور  B – 011 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیده  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  کنترل موتور ECM  را تعویض  واحد 

کنید.  کانکتور را تعمیر و یا تعویض  ترمینال و یا 

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید  کنترل  کانکتورها را  ترمینال ها و  2
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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DTC U0100-87 Lost Communication with EMS

EM1A380070
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B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

O

OB

O

OB

4

13

I-020B-065

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

عدم برقراری ارتباط با U 0100 – 87 EMSکد خطا

کیلومتر شمار  صفحه 
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e. Disconnect body wire harness connectors B-011 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-011 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350360

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-011 (1) - B-065 (13) Continuity

B-011 (17) - B-065 (4) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0100-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطا بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید کیلومترشمار را تعویض  صفحه 

کنید. کانکتورهای B-011 و B-065 دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتور های  B - 011 و B - 065  دســته ســیم  f. با اســتفاده از مولتی متر، اتصال بین 

کنید. بدنــه را بنــا بــه جــدول زیر چــک 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

B-011 (1) - B-065 (13)متصل

B-011 (17) - B-065 (4)متصل

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،  کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،  کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
DTC.h ها را بخوانید.

بروید بهنتیجه 

87-U0100 کد خطا ایراد رفع نشدهمشاهده 

ایراد رفع شدهعدم وجود کد خطا
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ECM)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ECM)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)ECM - BCM( کنید کنترل  شبکه CAN را  3

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کیلومترشمار را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کانکتور های  B – 001 و B - 020  دسته سیم بدنه  را جدا   .c
کانکتــور هــای  B – 001 و B - 020  دســته  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن  d. ب

کنیــد.  ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

I-001 (15) - I-020 (4)متصل

I-001 (14) - I-020 (13)متصل

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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e. Disconnect body wire harness connectors B-011 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-011 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350360

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-011 (1) - B-065 (13) Continuity

B-011 (17) - B-065 (4) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0100-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطا بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید کیلومترشمار را تعویض  صفحه 

کنید. کانکتورهای B-011 و B-065 دسته سیم بدنه را جدا   .e
کانکتور های  B - 011 و B - 065  دســته ســیم  f. با اســتفاده از مولتی متر، اتصال بین 

کنید. بدنــه را بنــا بــه جــدول زیر چــک 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

B-011 (1) - B-065 (13)متصل

B-011 (17) - B-065 (4)متصل

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،  کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G،  کدهای خطا ذخیره شده در سیستم 
DTC.h ها را بخوانید.

بروید بهنتیجه 

87-U0100 کد خطا ایراد رفع نشدهمشاهده 

ایراد رفع شدهعدم وجود کد خطا

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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39–36

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ECM)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–36

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ECM)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)ECM - BCM( کنید کنترل  شبکه CAN را  3

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کیلومترشمار را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کانکتور های  B – 001 و B - 020  دسته سیم بدنه  را جدا   .c
کانکتــور هــای  B – 001 و B - 020  دســته  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن  d. ب

کنیــد.  ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر

I-001 (15) - I-020 (4)متصل

I-001 (14) - I-020 (13)متصل

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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منطق خود-عیب یابی

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 
U 0101 – 87

 TCM سوئیچ روشن عدم برقراری ارتباط با
 	 )TCU(گیربکس کنترل  واحد 
کیلومترشمار	  صفحه 
 	CAN ارتباط

کنید  کنترل  کنترل موتور ECM را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش  که معیوب است باز  گیربکس )TCU(را از خودرویی  کنترل  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید.  گیربکس )TCU(را بررسی  کنترل  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  گیربکس)TCU(  را جدا  کنترل  کانکتور  B – 063 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیده  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  گیربکس )TCU  (را تعویض  کنترل  واحد 

کنید.  کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و یا 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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DTC U0101-87 Lost Communication with TCM

EM1A380080

O O
B

O

OB

2-31 2-30

INSTRUMENT 
CLUSTER

I-029

CAN1-LCAN1-H CAN2-LCAN2-H

O O
B

2-15 2-14

30

29

C
A

N
2-

L
C

A
N

2-
H

BCM(2)
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

L
I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

O

OB

4

13

I-020B-065

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

41
42

C
A

N
1-L

C
A

N
1-H

TCU
B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B
B-063

عدم برقراری ارتباط با U0101 – 87 TCMکد خطا

کیلومتر شمار  صفحه 
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منطق خود-عیب یابی

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 
U 0101 – 87

 TCM سوئیچ روشن عدم برقراری ارتباط با
 	 )TCU(گیربکس کنترل  واحد 
کیلومترشمار	  صفحه 
 	CAN ارتباط

کنید  کنترل  کنترل موتور ECM را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی جدید بسته و آزمایش  که معیوب است باز  گیربکس )TCU(را از خودرویی  کنترل  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را جدا   .c
کنید.  گیربکس )TCU(را بررسی  کنترل  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  گیربکس)TCU(  را جدا  کنترل  کانکتور  B – 063 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیده  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  گیربکس )TCU  (را تعویض  کنترل  واحد 

کنید.  کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و یا 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1638

کیلومتر 38 -صفحه 
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DTC U0101-87 Lost Communication with TCM

EM1A380080
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I-020B-065

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

W
I-020

41
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N
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عدم برقراری ارتباط با U0101 – 87 TCMکد خطا

کیلومتر شمار  صفحه 
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e. Disconnect body wire harness connectors B-063 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-063 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350370

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-063 (41) - B-065 (4) Continuity

B-063 (42) - B-065 (13) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0101-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

کدهای خطا بررسی مجدد 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید. دسته سیم  CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید. کیلومتر را تعویض  صفحه 

کنید. کانکتور های  B – 063 و B - 065  دسته سیم بدنه  را جدا   .e
کانکتــور هــای  B – 063 و B - 065  دســته  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان  f. ب

کنیــد.  ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر بررســی 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
B – 063 (41) – B – 065 (4)متصل

B – 063 (42) – B – 065 (13)متصل

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستم 
DTC.h ها را بخوانید.

بروید بهنتیجه 

U0101-87 کد خطا ایراد رفع نشده استمشاهده 

کد خطا ایراد رفع شده استعدم مشاهده 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1640

کیلومتر 38 -صفحه 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - TCU)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - TCU)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومترشمار را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  صفحــه کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)TCU - BCM( کنید کنترل  شبکه CAN را  4
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کانکتور های  I - 001 و I - 020  دسته سیم بدنه  را جدا   .c
کانکتــور هــای  I - 001 و I - 020  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I -001 (15) – I – 020(4)متصل

I -001 (14) – I – 020(13)متصل

ایراد دارد
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e. Disconnect body wire harness connectors B-063 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-063 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350370

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B-063

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-063 (41) - B-065 (4) Continuity

B-063 (42) - B-065 (13) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0101-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

کدهای خطا بررسی مجدد 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید. دسته سیم  CAN را تعمیر و یا تعویض 

کنید. کیلومتر را تعویض  صفحه 

کنید. کانکتور های  B – 063 و B - 065  دسته سیم بدنه  را جدا   .e
کانکتــور هــای  B – 063 و B - 065  دســته  ــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان  f. ب

کنیــد.  ســیم بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر بررســی 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
B – 063 (41) – B – 065 (4)متصل

B – 063 (42) – B – 065 (13)متصل

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای خطای ذخیره شده در سیستم 
DTC.h ها را بخوانید.

بروید بهنتیجه 

U0101-87 کد خطا ایراد رفع نشده استمشاهده 

کد خطا ایراد رفع شده استعدم مشاهده 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1640

کیلومتر 38 -صفحه 
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39–40

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - TCU)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - TCU)

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومترشمار را جدا  کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال بیــن 

کنیــد.  صفحــه کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)TCU - BCM( کنید کنترل  شبکه CAN را  4

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کانکتور های  I - 001 و I - 020  دسته سیم بدنه  را جدا   .c
کانکتــور هــای  I - 001 و I - 020  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I -001 (15) – I – 020(4)متصل

I -001 (14) – I – 020(13)متصل

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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منطق خود-عیب یابی

کنید. کنترل  یونیت ABS/ESP را بررسی و  1

رویه عیب یابی 

کنید. کرده و آزمایش  کنید، و آن را به خودروی جدید وصل  کنترل ABS/ESP را از خودرو ی معیوب جدا  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c
کنید.  کنترل  کنترل ABS/ESP را  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کنترل ESP)ABS(  را جدا  کانکتور B - 061 واحد   .c
کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیدگی یا آسیب دیدگی نباشند. که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  کنترل )ESP)ABS  را تعویض  واحد 

کنید کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U0129 – 87 BCM سوئیچ باز عدم برقراری ارتباط با 	)ESP)ABS کنترل واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

 	CAN ارتباط

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1642
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DTC U0129-87 Lost Communication with BSM

EM1A380100
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13
B

B-061

عدم برقراری ارتباط با یونیت U0129 – 87 ABS/ESPکد خطا

کیلومتر  صفحه 

کنترل واحد 
ABS / ESP

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
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کیلومتر 38 -صفحه 

منطق خود-عیب یابی

کنید. کنترل  یونیت ABS/ESP را بررسی و  1

رویه عیب یابی 

کنید. کرده و آزمایش  کنید، و آن را به خودروی جدید وصل  کنترل ABS/ESP را از خودرو ی معیوب جدا  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید.  b. تمامی 

کنید.  کرده  و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c
کنید.  کنترل  کنترل ABS/ESP را  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کنترل ESP)ABS(  را جدا  کانکتور B - 061 واحد   .c
کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر شکل، خمیدگی یا آسیب دیدگی نباشند. که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  کنترل )ESP)ABS  را تعویض  واحد 

کنید کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U0129 – 87 BCM سوئیچ باز عدم برقراری ارتباط با 	)ESP)ABS کنترل واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

 	CAN ارتباط

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1642

کیلومتر 38 -صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–42

39

DTC U0129-87 Lost Communication with BSM
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B

B-061

عدم برقراری ارتباط با یونیت U0129 – 87 ABS/ESPکد خطا

کیلومتر  صفحه 

کنترل واحد 
ABS / ESP
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Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–45

39

e. Disconnect body wire harness connectors B-061 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-061 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350380

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-061 (26) - B-065 (4) Continuity

B-061 (14) - B-065 (13) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0129-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطا بررسی مجدد  5

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید دسته سیم شبکه CAN را تعمیر یا تعویض 

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه 

کنید.  e.کانکتورهای دسته سیم بدنه B – 061 و B – 065 را جدا 
کانکتــور هــای  B – 061 و B – 065  دســته  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  ســیم بدنــه  را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر
B – 061 (26) – B – 065(4)متصل

B – 061 (14) – B – 065(13) متصل 

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومتر را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

بروید بهنتیجه

87-U0129 کد خطا ایراد رفع نشده استمشاهده 

ایراد رفع شده استعدم مشاهده کد خطا

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1644

کیلومتر 38 -صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–44

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ESP (ABS))

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–44

39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ESP (ABS))

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)BCM - ABS/ESP( کنید کنترل  شبکه CAN را  4

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومترشمار را جدا  c.کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه 
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d.بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کانکتور های  I – 001 و I - 020  دسته سیم بدنه را جدا   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 020  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنید.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 020 (4) – I – 001 (15)متصل

I-001 (14) - I-020 (13) متصل 

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir
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e. Disconnect body wire harness connectors B-061 and 
B-065.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors B-061 and B-065 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

RM1A350380

-+

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

B-065

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13

B-061

Multimeter Connection
Specified 

Condition

B-061 (26) - B-065 (4) Continuity

B-061 (14) - B-065 (13) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

5 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0129-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کدهای خطا بررسی مجدد  5

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید دسته سیم شبکه CAN را تعمیر یا تعویض 

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه 

کنید.  e.کانکتورهای دسته سیم بدنه B – 061 و B – 065 را جدا 
کانکتــور هــای  B – 061 و B – 065  دســته  f. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  ســیم بدنــه  را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرط استاندارد اتصال مولتی متر
B – 061 (26) – B – 065(4)متصل

B – 061 (14) – B – 065(13) متصل 

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومتر را ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومتر را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

بروید بهنتیجه

87-U0129 کد خطا ایراد رفع نشده استمشاهده 

ایراد رفع شده استعدم مشاهده کد خطا

Chery Automobile Co., Ltd.
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

ایراد دارد

ایراد دارد
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39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ESP (ABS))

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors I-001 and 

I-020.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors I-001 and I-020 according 
to table below.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Check CAN line (BCM - ESP (ABS))

OK

RM1A350350

-+

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

I-020

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-001 (15) - I-020 (4) Continuity

I-001 (14) - I-020 (13) Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.
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40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

)BCM - ABS/ESP( کنید کنترل  شبکه CAN را  4

a. سوئیچ جرقه را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید.  کیلومترشمار را جدا  c.کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه 
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d.بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنیــد.  کیلومترشــمار را بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کانکتور های  I – 001 و I - 020  دسته سیم بدنه را جدا   .c
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 020  دســته ســیم  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنید.  بدنــه را بنــا بــه جــدول زیــر چــک 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل
I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر
I – 020 (4) – I – 001 (15)متصل

I-001 (14) - I-020 (13) متصل 

ایراد دارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
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منطق خود-عیب یابی

کنید  کنترل  کنترل بدنه )BCM( را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی دیگر بسته و آزمایش  که معیوب است را باز  کنترل بدنه )BCM(را از خودرویی  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید. b. تمامی 

کنید.  کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c
کنید.  کنترل بدنه )BCM(را بررسی  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کنترل بدنه )BCM(را جدا  کانکتور  I - 001 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کشل، خمیده  کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  کنترل بدنه)BCM  (را تعویض  واحد 

کنید.  کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U0140 – 87 BCM سوئیچ باز عدم برقراری ارتباط با
 	 )BCM( کنترل بدنه واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

ارتباط CAN صفحه 	 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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DTC U0140-87 Lost Communication with BCM

EM1A380120

OO
B

OO
B

2-31 2-30

INSTRUMENT 
CLUSTER

I-029

CAN2-LCAN2-H

30 29

CAN2-L CAN2-H

BCM(2)
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

L
I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

عدم برقراری ارتباط با U 0140 – 87 BCMکد خطا

کیلومتر صفحه 
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منطق خود-عیب یابی

کنید  کنترل  کنترل بدنه )BCM( را  واحد  1

رویه عیب یابی 

کنید. کنید و آن را بر روی خودرویی دیگر بسته و آزمایش  که معیوب است را باز  کنترل بدنه )BCM(را از خودرویی  a. واحد 
کانکتورها را متصل نمایید. b. تمامی 

کنید.  کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را متصل   .c
کنید.  کنترل بدنه )BCM(را بررسی  d. عملکرد واحد 

a. سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید. کنترل بدنه )BCM(را جدا  کانکتور  I - 001 واحد   .c
گی و یا آسیب دیدگی نباشند. کشل، خمیده  کانکتور و ترمینال ها دارای تغییر  که دسته سیم،  کنید  کنترل   .d

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK
کنید  کنترل بدنه)BCM  (را تعویض  واحد 

کنید.  کانکتوررا تعمیر یا تعویض  ترمینال و 

کنید  کنترل  کانکتور را  ترمینال و  2

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطاکد خطا کد خطاتعریف  علت احتمالی شرایط شناسایی 

U0140 – 87 BCM سوئیچ باز عدم برقراری ارتباط با
 	 )BCM( کنترل بدنه واحد 

کیلومترشمار	  صفحه 

ارتباط CAN صفحه 	 

ایراد دارد

ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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39–46

39

DTC U0140-87 Lost Communication with BCM

EM1A380120

OO
B

OO
B

2-31 2-30

INSTRUMENT 
CLUSTER

I-029

CAN2-LCAN2-H

30 29

CAN2-L CAN2-H

BCM(2)
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
I-001

L
I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

عدم برقراری ارتباط با U 0140 – 87 BCMکد خطا

کیلومتر صفحه 
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39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–49

39

ON-VEHICLE SERVICE

Instrument Cluster

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Lower steering wheel and steering column to the limit 

positions in direction of arrow as shown in illustration.

4. Remove the instrument cluster cover assembly.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up clips on instrument cluster cover assembly and 
remove instrument cluster cover assembly.

5. Remove the instrument cluster.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from lower part of 

instrument cluster.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing instrument cluster.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing instrument cluster.
Be careful not to damage interior and body paint when removing instrument cluster.

RM1A380020

RM1A380030

RM1A380040

کنید.	  کیلومتر استفاده می  که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن صفحه  گردید  مطمئن 

کنید تا از آسیب رسیدن به قطعات پیشگیری شود.	  کیلومتر به دقت عمل  در هنگام بازکردن صفحه 

کیلومترشماراز ایجاد صدمات داخلی به سطح رنگ جلوگیری شود. 	  مراقب باشید تا درهنگام بازکردن صفحه 

  توجه

سرویس و نگهداری
کیلومترشمار صفحه 

بازکردن 

کنید. 1. تمام تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را جدا   .2

ــا پیــکان نشــان  کــه ب ــا حــد نهایــی آن درجهتــی  3. غربیلــک فرمــان و تلســکوپی فرمــان را ت
داده شــده اســت پاییــن آوریــد.

کیلومتر را بازکنید. 4. قاب صفحه 
کیلومتــر  گوشــتی نوارپیــچ شــده، بســت هــا را از روی قــاب صفحــه  a. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. کــرده و قــاب را بــاز  بــاز 

کنید.  کیلومترشمار را باز  5. صفحه 
کیلومترشمار بازکنید.  کننده )فلش( را از قسمت پایینی صفحه  a. دو پیچ ثابت 

)1.5±0.5N.m: گشتاور پیچ(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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39

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0140-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

a.سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  b.کابل منفی باتری را قطع 

کنید.  کیلومتر را جدا  c.کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه 
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d.بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنید.  کیلومترشــماررا بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل

I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطا بررسی  4

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

Chery Automobile Co., Ltd.
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39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

بروید بهنتیجه 

U0140-87 کد خطا ایراد رفع نشده است.مشاهده 

کد خطا ایراد رفع شده است.عدم وجود 

ایراد دارد

ایراد دارد
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39

ON-VEHICLE SERVICE

Instrument Cluster

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Lower steering wheel and steering column to the limit 

positions in direction of arrow as shown in illustration.

4. Remove the instrument cluster cover assembly.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up clips on instrument cluster cover assembly and 
remove instrument cluster cover assembly.

5. Remove the instrument cluster.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from lower part of 

instrument cluster.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing instrument cluster.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing instrument cluster.
Be careful not to damage interior and body paint when removing instrument cluster.

RM1A380020

RM1A380030

RM1A380040

کنید.	  کیلومتر استفاده می  که از وسائل ایمنی برای پیشگیری از حوادث در هنگام بازکردن صفحه  گردید  مطمئن 

کنید تا از آسیب رسیدن به قطعات پیشگیری شود.	  کیلومتر به دقت عمل  در هنگام بازکردن صفحه 

کیلومترشماراز ایجاد صدمات داخلی به سطح رنگ جلوگیری شود. 	  مراقب باشید تا درهنگام بازکردن صفحه 

  توجه

سرویس و نگهداری
کیلومترشمار صفحه 

بازکردن 

کنید. 1. تمام تجهیزات الکتریکی و سوئیچ جرقه را خاموش 
کنید.  کابل منفی باتری را جدا   .2

ــا پیــکان نشــان  کــه ب ــا حــد نهایــی آن درجهتــی  3. غربیلــک فرمــان و تلســکوپی فرمــان را ت
داده شــده اســت پاییــن آوریــد.

کیلومتر را بازکنید. 4. قاب صفحه 
کیلومتــر  گوشــتی نوارپیــچ شــده، بســت هــا را از روی قــاب صفحــه  a. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. کــرده و قــاب را بــاز  بــاز 

کنید.  کیلومترشمار را باز  5. صفحه 
کیلومترشمار بازکنید.  کننده )فلش( را از قسمت پایینی صفحه  a. دو پیچ ثابت 

)1.5±0.5N.m: گشتاور پیچ(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and 
I-001 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in instrument cluster 

control system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in instrument cluster control 

system again.
h. Read DTCs.

3 Check CAN line (instrument cluster - BCM)

OK

RM1A380330

-+

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

I-001

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (29) - I-001 (30) Continuity

I-029 (30) - I-001 (31) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

4 Reconfirm DTCs

OK

Result Proceed to

DTC U0140-87 is output NG

No DTC is output OK

Replace instrument clusterNG

System is normal

OK

)BCM -کیلومترشمار کنید )صفحه  کنترل  شبکه CAN را  3
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40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

a.سوئیچ را در وضعیت قفل قرار دهید.
کنید.  b.کابل منفی باتری را قطع 

کنید.  کیلومتر را جدا  c.کانکتور های  I – 001 و I - 029  دسته سیم صفحه 
کانکتــور هــای  I – 001 و I - 029  دســته ســیم  d.بــا اســتفاده از مولتــی متــر، اتصــال میــان 

کنید.  کیلومترشــماررا بنــا بــه جــدول زیــر چــک  صفحــه 

شرایط استاندارد اتصال مولتی متر

I – 029 (29) – I – 001 (30)متصل

I – 029 (30) – I – 001 (31) متصل 
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

کد خطا بررسی  4

کنید.  کانکتورها را متصل  a. تمام 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید.  c. سوئیچ را باز 
کنید.  ک  کیلومترشماررا ثبت و پا کنترل صفحه  d. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 

کنید.  e. سوئیچ را به وضعیت قفل آورده و چند لحظه صبر 
کنید.  f. سوئیچ را باز 

کیلومترشمار را مجددا بخوانید. کنترل صفحه  g. با استفاده از تستر عیب یاب X – 431 3G، کدهای ذخیره شده در سیستم 
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39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید  شبکه CAN را تعمیر و یا تعویض 
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39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–17

39

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in instrument cluster control system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 39-12).

Diagnosis Procedure

a.Using a digital multimeter, measure voltage between positive battery terminal and negative battery 
terminal.

b.Battery voltage should be between 11 V and 14 V.

a.Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC CodeDTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1100-13Power Supply

Ignition switch ON
Charging system
Wire harness or connector
Instrument cluster

B1100-16Power Supply

B1100-17Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check battery voltage

Recharge or replace battery NG

2Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminals NG

OK

کنید کیلومتر را تعویض  صفحه 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

سیستم نرمال است 

بروید بهنتیجه 

U0140-87 کد خطا ایراد رفع نشده است.مشاهده 

کد خطا ایراد رفع شده است.عدم وجود 

ایراد دارد

ایراد دارد
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39 - INSTRUMENT CLUSTER

39–51

39

f. Disconnect instrument cluster connector (arrow), and 
remove instrument cluster.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A380090

CAUTION

When installing instrument cluster, be sure to align instrument cluster positioning hole with instrument 
panel dowel pin, and clamp clips in place.
When installing instrument cluster, be sure to install connector in place.
When installing instrument cluster, be sure to tighten fixing screws in place.
When installing instrument cluster, operate carefully to prevent other components from being damaged.

کنید. کیلومترشمار را جدا  کیلومترشمار)فلش( را بازکرده و صفحه  کانکتور صفحه   .f

بستن 
کردن است. بستن بر عکس ترتیب باز 

کیلومتــر بــوده و 	  کیلومترشــماردقیقا منطبــق بــا پیــن هــای صفحــه  کــه ســوراخ هــای صفحــه  گردیــد  کیلومترشــمار، مطمئــن  هنــگام بســتن صفحــه 

بســت هــا در جــای خــود قــرار دارنــد.

کانکتور در جای خود نصب شده است.	  که  گردید   مطمئن 

کرده اید. 	  کننده را در جای خود سفت  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنید تا از آسیب رسیدن به سایر قطعات پیشگیری شود. 	  کیلومترشمار، با دقت عمل  هنگام بستن صفحه 

  توجه
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39–50

39

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up fixing screw cover on upper part of instrument 
cluster.

c. Remove fixing screw (arrow) from upper part of 
instrument cluster.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on instrument cluster front cover and remove 
instrument cluster front cover.

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on instrument cluster.

RM1A380050

RM1A380060

RM1A380070

RM1A380080

کننــده قــاب   گوشــتی نوارپیــچ شــده، درپــوش پیــچ ثابــت  b. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کیلومتــر را درآوریــد.  باالیــی صفحــه 

گوشتی نوارپیچ شده، بست ها را از مجموعه قاب جلویی صفحه  d. با استفاده از یک پیچ 
کنید. کیلومترشمار را جدا  کرده و قاب باالیی صفحه  کیلومترشمار باز 

کیلومترشمار را  گوشتی نوارپیچ شده،  بست های روی صفحه  e. با استفاده از یک پیچ 
بازکنید. 

کیلومترشمار بازکنید.  کننده )فلش( را از قاب باالیی صفحه  c. پیچ ثابت 
)1.5±0.5N.m: گشتاور پیچ(
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f. Disconnect instrument cluster connector (arrow), and 
remove instrument cluster.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A380090

CAUTION

When installing instrument cluster, be sure to align instrument cluster positioning hole with instrument 
panel dowel pin, and clamp clips in place.
When installing instrument cluster, be sure to install connector in place.
When installing instrument cluster, be sure to tighten fixing screws in place.
When installing instrument cluster, operate carefully to prevent other components from being damaged.

کنید. کیلومترشمار را جدا  کیلومترشمار)فلش( را بازکرده و صفحه  کانکتور صفحه   .f

بستن 
کردن است. بستن بر عکس ترتیب باز 

کیلومتــر بــوده و 	  کیلومترشــماردقیقا منطبــق بــا پیــن هــای صفحــه  کــه ســوراخ هــای صفحــه  گردیــد  کیلومترشــمار، مطمئــن  هنــگام بســتن صفحــه 

بســت هــا در جــای خــود قــرار دارنــد.

کانکتور در جای خود نصب شده است.	  که  گردید   مطمئن 

کرده اید. 	  کننده را در جای خود سفت  که پیچ های ثابت  گردید  مطمئن 

کنید تا از آسیب رسیدن به سایر قطعات پیشگیری شود. 	  کیلومترشمار، با دقت عمل  هنگام بستن صفحه 
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b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up fixing screw cover on upper part of instrument 
cluster.

c. Remove fixing screw (arrow) from upper part of 
instrument cluster.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on instrument cluster front cover and remove 
instrument cluster front cover.

e. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on instrument cluster.

RM1A380050

RM1A380060

RM1A380070

RM1A380080

کننــده قــاب   گوشــتی نوارپیــچ شــده، درپــوش پیــچ ثابــت  b. بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کیلومتــر را درآوریــد.  باالیــی صفحــه 

گوشتی نوارپیچ شده، بست ها را از مجموعه قاب جلویی صفحه  d. با استفاده از یک پیچ 
کنید. کیلومترشمار را جدا  کرده و قاب باالیی صفحه  کیلومترشمار باز 

کیلومترشمار را  گوشتی نوارپیچ شده،  بست های روی صفحه  e. با استفاده از یک پیچ 
بازکنید. 

کیلومترشمار بازکنید.  کننده )فلش( را از قاب باالیی صفحه  c. پیچ ثابت 
)1.5±0.5N.m: گشتاور پیچ(
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آشــنایی ...............................................1654
1654....................................... معرفــی 
1656......................................... ابــزار 
نقشــه برقــی...................................1657
عیــب یابــی............................................1662
جــدول ایــرادات................................1662
راهنمــای عیــب یابــی...........................1663
عیــب یابــی خطاهای غیر دائمــی.................1663
بررســی اتصــال بدنــه هــا........................1664                                                                                              
مراحــل عیــب یابــی.............................1664
کدهای خطــا............................1665 جدول 
نگهــداری.............................1679 و  ســرویس 
کنترل سیســتم صوتی و تصویری ...........1679 پنل 
کردن .......................................1979 باز 
بازدید و بررسی  .................................1682
بســتن  .........................................1682
ضبــط ........................................1683
1683..................................... کــردن  بــاز 
بازدید و بررسی  .................................1684
بستن  ..........................................1684
1685...................................... توییتــر 
کردن .......................................1685 باز 
بازدید و بررسی  .................................1685
بســتن  .........................................1685
بلندگو )باند( ..................................1686
کــردن ......................................1686 بــاز 
بازدید و بررسی  .................................1687
بســتن  .........................................1687
آنتــن .........................................1688
کــردن ......................................1688 بــاز 
بازدید و بررسی  .................................1689
بســتن  .........................................1689
پورت چند منظوره   ................................1690
کــردن .......................................1690 بــاز 
بستن  ..........................................1690
کنترل روی فرمان .........................1691 کلیدهای 
کــردن ......................................1691 بــاز 
بازدید و بررسی  .................................1692
بســتن  .........................................1693
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آشــنایی ...............................................1654
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1656......................................... ابــزار 
نقشــه برقــی...................................1657
عیــب یابــی............................................1662
جــدول ایــرادات................................1662
راهنمــای عیــب یابــی...........................1663
عیــب یابــی خطاهای غیر دائمــی.................1663
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کدهای خطــا............................1665 جدول 
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بازدید و بررسی  .................................1682
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2-پورت چند منظوره کنترل روی فرمان 1-دکمه های 

4-آنتن کنترل سیستم صوتی تصویری 3-پنل 

6-بلندگوی جلو راست 5-بلندگوی عقب راست
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–9

40

Audio/Visual System (Page 4 of 5)
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راهنمای عیب یابی
کند. کنترل یونیت موتور ارتباط برقرار  کنید تا با  کانکتور عیب یابی  وصل  1.دستگاه عیب یاب X-431 را به 

کنید. 2.پس از تایید وجود ایراد، مراحل مربوط به عیب یابی و تعمیر را اجرا 
کد خطا و ثابت بودن آن است. کد خطا )DTC( به معنای وجود واقعی  ک نشدن  3.پا

کنید. گیری ولتاژ سیستم های الکترونیکی استفاده  4.فقط از مولتی متر دیجیتال برای اندازه 
کنید. که به ایراد موجود مربوط می شوند نیز، مراجعه  5.به اطالعیه های فنی 

کنید. 6.دسته سیم های مربوط به ایراد را به صورت چشمی بازدید 
کنید. که به ایراد مربوط می شوند، بازدید و تمیز  7.کلیه اتصال بدنه های ECU را 

کنید. کنید و مدار برقی منفی و مدار برق مثبت مربوط به ایراد را بررسی  کدهای خطای متعدد، از مدار برقی استفاده  8.در صورت وجود 

کدهای خطای موقت و غیر دایم عیب یابی و رفع عیب 
گر ایراد به وجود آمده موقت می باشد، مراحل زیر را انجام دهید: ا

کنید.	  کانکتور ها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  کشی را از نظر پارگی، لهیدگی، سولفاته بستن و ... بررسی  سیم 
کنید.	  اطالعات دستگاه عیب یاب را هنگام بررسی سیم کشی مدارات مرتبط بررسی 
کانکتورهای مربوطه را تکان دهید.	  کشی و  کردن ایراد و قطع شدن سیگنال مدار، سیم  برای پیدا 
کنید(.	  کد خطا را به وجود آورید)ایراد را نمایان  کنید تا شرایط ایجاد  در صورت امکان تالش 
ک شده است.	  کد خطا پا که آیا  کنید  کانکتورها، بررسی  کشی و  هنگام تکان دادن سیم 
کنید.	  کانکتور بررسی  کج بودن و بیرون زدن از  کانکتور ها را از لحاظ خم شدن، شکستن،  پین ها و فیش های 
کنید تا از آسیب دیدگی و عدم وجود ذرات خارجی در آن مطمئن شوید.	  محل نصب سنسور ها را بررسی 
کردن عیب موثر می باشد.	  گراف عملکرد سیستم های مربوطه در پیدا  کدهای خطا با استفاده از  کردن  ثبت 
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که در بروز ایراد می توانند موثر باشند. عوامل و قطعاتی  ایراد

تداخل امواج
بلندگوی روی ستون)توییتر(وجود نویز در صدای خروجی

مجموعه بلندگوی روی درب ها)شل یا معیوب بودن اتصال(

فیوز ضبط

کند. کار نمی  سیستم صوتی 
کنترل سیستم صوتی پنل 

ضبط

کانکتور یا دسته سیم

تنظیمات سیستم اشتباه است

ج نمی شود از بلندگوها صدایی خار
بلندگوی روی ستون )توییتر(

مجموعه بلندگوی روی درب ها

کنترل سیستم صوتی پنل 

کانکتور یا دسته سیم

کنترل سیستم صوتی پنل 

امواج رادیویی دریافت نمی شود.
تداخل امواج تجهیزات آپشن

ضبط

آنتن

کانکتور یا دسته سیم

جدول ایرادات
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کدهای خطا و سپس رجوع به مرحله 8 انجام عیب یابی طبق لیست  6

انجام عیب یابی طبق جدول ایرادات و سپس رجوع به مرحله 8 7

انجام تنظیمات، تعمیر یا تعویض 8

تست نهایی و اطمینان از رفع ایراد 9

پایان عیب یابی 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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No 

DTC
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مرحله بعد
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Standard voltage: 11 to 14 V
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DTC 

occurs

No 
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مرحله بعد

)DTC(کدهای خطا جدول 

کد خطا تعریف  کد خطا

تغذیه برق B1800-16

تغذیه برق B1800-17

کلید جلو )پنل ضبط( خطای  B1802-00

کلید های روی فرمان خطای  B1803-00

خطای EEPROM )عملکرد ضبط( B1805-05

خطا در سیگنال سرعت B1809-00

BCM قطع ارتباط با U0140-87

ICM قطع ارتباط با U0155-87

BSM قطع ارتباط با U0129-87

SAM قطع ارتباط با U0126-87

خطای شبکه CAN سرعت باال U0001-00
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هنگام بازدید و بررسی اتصال بدنه ها، مراحل زیر را انجام دهید،
کنید.. 1 پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و ... بررسی  سطح اتصال را از وجود هرگونه زنگ زدگی، چرب بودن، 
کنید تا از برقراری ارتباط مناسب مطمئن شوید.. 3 سطح اتصال را تمیز 
پیچ یا مهره اتصال بدنه را به درستی و محکم در جای خود ببندید.. 4
کنید.. 5 تجهیزات مرتبط را از نظر تداخل در عملکرد به دلیل اتصال بدنه ضعیف بررسی 
کنید.. 6 که چند سیم در یک نقطه به یک سیم بسته )پانچ( شده اند، آن نقطه را از لحاظ اتصال صحیح بررسی  در صورتی 

مراحل عیب یابی

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1

بررسی ولتاژ باتری 2

بررسی اظهارات مشتری در خصوص ایراد 3

کنید. کد خطا(، به مرحله 8 رجوع  رفع ایراد) عدم وجود  5

کد خطا)کد خطا دائم یا موقت( بررسی  4
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مرحله بعد
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد باتری:11 تا 14 ولت
کنید. کمتر از 11 ولت می باشد، قبل از انجام مراحل بعدی باتری را شارژ یا تعویض  گر ولتاژ  ا

کنید. ع  کد خطای دائم به مرحله 6 رجو کد خطا وجود دارد: برای 
کنید. ع  کد خطای موقت به مرحله 7 رجو کد خطا وجود ندارد: برای 
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کدهای خطا و سپس رجوع به مرحله 8 انجام عیب یابی طبق لیست  6

انجام عیب یابی طبق جدول ایرادات و سپس رجوع به مرحله 8 7

انجام تنظیمات، تعمیر یا تعویض 8

تست نهایی و اطمینان از رفع ایراد 9

پایان عیب یابی 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

)DTC(کدهای خطا جدول 

کد خطا تعریف  کد خطا

تغذیه برق B1800-16

تغذیه برق B1800-17

کلید جلو )پنل ضبط( خطای  B1802-00

کلید های روی فرمان خطای  B1803-00

خطای EEPROM )عملکرد ضبط( B1805-05

خطا در سیگنال سرعت B1809-00

BCM قطع ارتباط با U0140-87

ICM قطع ارتباط با U0155-87

BSM قطع ارتباط با U0129-87

SAM قطع ارتباط با U0126-87

خطای شبکه CAN سرعت باال U0001-00
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هنگام بازدید و بررسی اتصال بدنه ها، مراحل زیر را انجام دهید،
کنید.. 1 پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و ... بررسی  سطح اتصال را از وجود هرگونه زنگ زدگی، چرب بودن، 
کنید تا از برقراری ارتباط مناسب مطمئن شوید.. 3 سطح اتصال را تمیز 
پیچ یا مهره اتصال بدنه را به درستی و محکم در جای خود ببندید.. 4
کنید.. 5 تجهیزات مرتبط را از نظر تداخل در عملکرد به دلیل اتصال بدنه ضعیف بررسی 
کنید.. 6 که چند سیم در یک نقطه به یک سیم بسته )پانچ( شده اند، آن نقطه را از لحاظ اتصال صحیح بررسی  در صورتی 

مراحل عیب یابی

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1

بررسی ولتاژ باتری 2

بررسی اظهارات مشتری در خصوص ایراد 3

کنید. کد خطا(، به مرحله 8 رجوع  رفع ایراد) عدم وجود  5

کد خطا)کد خطا دائم یا موقت( بررسی  4

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد باتری:11 تا 14 ولت
کنید. کمتر از 11 ولت می باشد، قبل از انجام مراحل بعدی باتری را شارژ یا تعویض  گر ولتاژ  ا

کنید. ع  کد خطای دائم به مرحله 6 رجو کد خطا وجود دارد: برای 
کنید. ع  کد خطای موقت به مرحله 7 رجو کد خطا وجود ندارد: برای 
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

منطق خود عیب یابی 

علت شرایط بروز خطا کد خطا تعریف  کد خطا

• سیستم شارژ
• فیوز

• سوئیچ موتور
کشی کانکتور یا سیم   •

سوئیچ باز

تغذیه برق B1800-16

تغذیه برق B1800-17

برای عیب یابی سیستم های الکتریکی به نقشه های برقی و مشخصات مدار مربوطه مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی باتری 1

بررسی بست ها و قطب های باتری 2

a. از نرمال بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.

که شل یا خورده نباشد. کنید  کابل های باتری را چک  a. بست 

کنید. ایراد دارد <  باتری را شارژ یا تعویض 

کنید. ایراد دارد <  بست قطب های باتری را سفت یا تعویض 
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–15

40

DTC B1800-16 Power Supply

DTC B1800-17 Power Supply

IGNITION SWITCH
    ACC OR ON

B-14

R R
Y

B-13 C-8

RF07
10A

AUDIO MAIN CONNECTOR (B/C)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX

R
L

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF11

I-004

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

B
I-026

L
I-024

I-024
I-026

BATTERY

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY
BOX (B)

B5

RF22
10A

EF07
15A

EF07-1

15A

B-007

Y
B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

EM1A390070

تغذیه برق B1800-16 کد خطا

تغذیه برق B1800-17 کد خطا

باتری
برق سوئیچ باز

جعبه فیوز داشبورد

برق سوئیچ باز

جعبه فیوز موتور

کانکتور اصلی ضبط
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

منطق خود عیب یابی 

علت شرایط بروز خطا کد خطا تعریف  کد خطا

• سیستم شارژ
• فیوز

• سوئیچ موتور
کشی کانکتور یا سیم   •

سوئیچ باز

تغذیه برق B1800-16

تغذیه برق B1800-17

برای عیب یابی سیستم های الکتریکی به نقشه های برقی و مشخصات مدار مربوطه مراجعه کنید.	 

  توجه

مراحل عیب یابی

بررسی باتری 1

بررسی بست ها و قطب های باتری 2

a. از نرمال بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.

که شل یا خورده نباشد. کنید  کابل های باتری را چک  a. بست 

کنید. ایراد دارد <  باتری را شارژ یا تعویض 

کنید. ایراد دارد <  بست قطب های باتری را سفت یا تعویض 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1666

39 - سیستم صوتی و تصویری

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–15

40

DTC B1800-16 Power Supply

DTC B1800-17 Power Supply

IGNITION SWITCH
    ACC OR ON

B-14

R R
Y

B-13 C-8

RF07
10A

AUDIO MAIN CONNECTOR (B/C)

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX

R
L

IGNITION SWITCH
ON OR START

10A
RF11

I-004

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

B
I-026

L
I-024

I-024
I-026

BATTERY

ENGINE
COMPARTMENT
FUSE AND
RELAY
BOX (B)

B5

RF22
10A

EF07
15A

EF07-1

15A

B-007

Y
B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

EM1A390070

تغذیه برق B1800-16 کد خطا

تغذیه برق B1800-17 کد خطا

باتری
برق سوئیچ باز

جعبه فیوز داشبورد

برق سوئیچ باز

جعبه فیوز موتور

کانکتور اصلی ضبط
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-026.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-026 and body 
ground according to value(s) in table below.

g. Connect all connectors.
h. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-024.
i. Connect the negative battery cable.
j. Turn ignition switch to ON.
k. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-024 and body 
ground according to value(s) in table below.

6 Check instrument panel wire harness

RM1A390520

I-026

-+
V

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-026 (B-13) - 
Body ground Always 11 to 14 V

I-026 (B-14) - 
Body ground Always 11 to 14 V

RM1A390530

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-024 (C-8) - Body 
ground Always 11 to 14 V

کنید. دسته سیم اتاق را تعمیر یا تعویض  6

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور I-026 از دسته سیم داشبورد را جدا   .c
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .d

کنید. e. سوئیچ را باز 
کانکتور I-026 را طبق جدول زیر بررسی نمایید. f. ولتاژ پایه های 

کنید. کانکتور ها را وصل  g. همه 
کنید. کانکتور I-024 از دسته سیم داشبورد را جدا   .h

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .i
کنید. j. سوئیچ را باز 

کانکتور I-024 را اندازه بگیرید.  C-8 ولتاژ پایه .k

ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولت همیشه پایه B-13 از I-026 با بدنه

11 تا 14 ولت همیشه پایه B-14 از I-026 با بدنه

ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولت همیشه پایه C-8 از I-024 با بدنه
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Unplug fuses EF07-1 (15A) and EF07 (15A) from engine compartment fuse and relay box.
b. Check resistance of fuses EF07 and EF07-1.
c. Unplug fuses RF22 (10 A), RF07 (10 A) and RF11 (10 A) from instrument panel fuse box.
d. Check resistance of fuses RF22 (10 A), RF07 (10 A) and RF11 (10 A).
Standard resistance: less than 1 Ω

a. Check the ignition switch assembly (See page 15-13).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector B-007.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and fuse RF22 on 
instrument panel fuse box according to table below. 

3 Check fuse

Replace fuseNG

4 Check ignition switch assembly

OK

Replace ignition switch assemblyNG

5 Check body wire harness

OK

-+

RM1A390510

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - RF22 Always Continuity

Repair or replace body wire harnessNG

OK

بررسی فیوز 3

بررسی سوئیچ موتور 4

بررسی سوئیچ موتور 4

کنید. ج  a. فیوز های EF07-1)15آمپر( و EF07)15آمپر( را از جعبه فیوز موتور خار
که سالم باشند. کنید  b. فیوز های مذکور را بررسی 

کنید. c. فیوز های RF22)10آمپر( و RF11)10آمپر( را از جعبه فیوز داشبورد جدا 
که سالم باشند. کنید  d. فیوز های مذکور را بررسی 

a. ترمینال های مغزی سوئیچ را بررسی نمایید.

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B-007 و فیوز RF22 از جعبه فیوز اتاق را طبق جدول زیر بررسی   .c

کنید. سوخته است <  فیوز را تعویض 

کنید. ایراد دارد <  سوئیچ موتور را تعویض 

کنید. ایراد دارد < دسته سیم اتاق را تعمیر یا تعویض 

کمتر از یک اهم مقاومت استاندارد فیوز: 

وضعیت مدار شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه RF22 با فیوز B-007 از B5 پایه
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-026.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-026 and body 
ground according to value(s) in table below.

g. Connect all connectors.
h. Disconnect the instrument panel wire harness connector 

I-024.
i. Connect the negative battery cable.
j. Turn ignition switch to ON.
k. Using a digital multimeter, measure voltage between 

instrument panel wire harness connector I-024 and body 
ground according to value(s) in table below.

6 Check instrument panel wire harness

RM1A390520

I-026

-+
V

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-026 (B-13) - 
Body ground Always 11 to 14 V

I-026 (B-14) - 
Body ground Always 11 to 14 V

RM1A390530

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-024 (C-8) - Body 
ground Always 11 to 14 V

کنید. دسته سیم اتاق را تعمیر یا تعویض  6

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور I-026 از دسته سیم داشبورد را جدا   .c
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .d

کنید. e. سوئیچ را باز 
کانکتور I-026 را طبق جدول زیر بررسی نمایید. f. ولتاژ پایه های 

کنید. کانکتور ها را وصل  g. همه 
کنید. کانکتور I-024 از دسته سیم داشبورد را جدا   .h

کنید. کابل منفی باتری را وصل   .i
کنید. j. سوئیچ را باز 

کانکتور I-024 را اندازه بگیرید.  C-8 ولتاژ پایه .k

ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولت همیشه پایه B-13 از I-026 با بدنه

11 تا 14 ولت همیشه پایه B-14 از I-026 با بدنه

ولتاژ شرایط ارتباط مولتی متر

11 تا 14 ولت همیشه پایه C-8 از I-024 با بدنه
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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a. Unplug fuses EF07-1 (15A) and EF07 (15A) from engine compartment fuse and relay box.
b. Check resistance of fuses EF07 and EF07-1.
c. Unplug fuses RF22 (10 A), RF07 (10 A) and RF11 (10 A) from instrument panel fuse box.
d. Check resistance of fuses RF22 (10 A), RF07 (10 A) and RF11 (10 A).
Standard resistance: less than 1 Ω

a. Check the ignition switch assembly (See page 15-13).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector B-007.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector B-007 and fuse RF22 on 
instrument panel fuse box according to table below. 

3 Check fuse

Replace fuseNG

4 Check ignition switch assembly

OK

Replace ignition switch assemblyNG

5 Check body wire harness

OK

-+

RM1A390510

B-007

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9 B10

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-007 (B5) - RF22 Always Continuity

Repair or replace body wire harnessNG

OK

بررسی فیوز 3

بررسی سوئیچ موتور 4

بررسی سوئیچ موتور 4

کنید. ج  a. فیوز های EF07-1)15آمپر( و EF07)15آمپر( را از جعبه فیوز موتور خار
که سالم باشند. کنید  b. فیوز های مذکور را بررسی 

کنید. c. فیوز های RF22)10آمپر( و RF11)10آمپر( را از جعبه فیوز داشبورد جدا 
که سالم باشند. کنید  d. فیوز های مذکور را بررسی 

a. ترمینال های مغزی سوئیچ را بررسی نمایید.

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور B-007 و فیوز RF22 از جعبه فیوز اتاق را طبق جدول زیر بررسی   .c

کنید. سوخته است <  فیوز را تعویض 

کنید. ایراد دارد <  سوئیچ موتور را تعویض 

کنید. ایراد دارد < دسته سیم اتاق را تعمیر یا تعویض 

کمتر از یک اهم مقاومت استاندارد فیوز: 

وضعیت مدار شرایط ارتباط مولتی متر

وصل همیشه RF22 با فیوز B-007 از B5 پایه
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l. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

m. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

n. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

o. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

p. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-024.

q. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel connector I-024 according to table below.

RM1A390540

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF22) - I-026 (B-14) Continuity

RM1A390550

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF07) - I-026 (B-13) Continuity

RM1A390560

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF11) - I-024 (C-8) Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

کنید. کانکتورهای I-004 و I-024 را طبق جدول زیر بررسی  p. ارتباط 

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-024 از C-8 با پایه I-004 از RF11 پایه

کنید. کانکتور یا دسته سیم داشبورد را تعمیر یا تعویض  وصل نیست < 

کنید. بله < ضبط را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

کد خطا بررسی مجدد  7

سیستم ایرادی ندارد.

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط)DVD( را بخوانید و سپس پا d. توسط دستگاه اسکنر 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چندثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد خطا وجود دارد یا خیر. که  کنید  g. مجدد با اسکنر بررسی 

خیر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–19

40

l. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

m. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

n. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

o. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

p. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-024.

q. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel connector I-024 according to table below.

RM1A390540

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF22) - I-026 (B-14) Continuity

RM1A390550

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF07) - I-026 (B-13) Continuity

RM1A390560

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF11) - I-024 (C-8) Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

کنید. کانکتور I-0266 از دسته سیم داشبورد را جدا   .l
ــدول  ــق ج ــور I-026 را طب کانکت ــبورد و  ــوز داش ــه فی ــور I-004 از جعب کانکت ــاط  m. ارتب

کنیــد. زیــر بررســی 

کنید. کانکتور I-024 را از دسته سیم داشبورد جدا   .o
کنید. کانکتورهای I-004 و I-024 را طبق جدول زیر بررسی  ارتباط   .p

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-14 با پایه I004 از RF22 پایه

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-13 با پایه I-004 از RF07 پایه
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40–19

40

l. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

m. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

n. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

o. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

p. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-024.

q. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel connector I-024 according to table below.

RM1A390540

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF22) - I-026 (B-14) Continuity

RM1A390550

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF07) - I-026 (B-13) Continuity

RM1A390560

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF11) - I-024 (C-8) Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

کنید. کانکتورهای I-004 و I-024 را طبق جدول زیر بررسی  p. ارتباط 

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-024 از C-8 با پایه I-004 از RF11 پایه

کنید. کانکتور یا دسته سیم داشبورد را تعمیر یا تعویض  وصل نیست < 

کنید. بله < ضبط را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

کد خطا بررسی مجدد  7

سیستم ایرادی ندارد.

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط)DVD( را بخوانید و سپس پا d. توسط دستگاه اسکنر 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چندثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد خطا وجود دارد یا خیر. که  کنید  g. مجدد با اسکنر بررسی 

خیر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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40

l. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

m. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

n. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-026.

o. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel wire harness connector I-026 according to table 
below.

p. Disconnect the instrument panel wire harness connector 
I-024.

q. Using a digital multimeter, check for continuity between 
instrument panel fuse and relay box I-004 and instrument 
panel connector I-024 according to table below.

RM1A390540

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF22) - I-026 (B-14) Continuity

RM1A390550

-+

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF07) - I-026 (B-13) Continuity

RM1A390560

I-024

-+
V

C12 C11 C10 C9 C8 C7

C6 C5 C4 C3 C2 C1

Fuse
puller

RF12 10A

RF11 10A

RF10

RF09 10A

RF08 15A

RF07 10A

RF06

RF05 10A

RF04 10A

RF03 10A

RF02 10A

RF01

RF22 10A

RF21 10A

RF20 7.5A

RF19

Integration relay

Blower relay

RF18 7.5A

RF17

RF16 7.5A

RF15 30A

RF14

RF13

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-004 (RF11) - I-024 (C-8) Continuity

Repair or replace instrument panel wire 

harness and connector

NG

کنید. کانکتور I-0266 از دسته سیم داشبورد را جدا   .l
ــدول  ــق ج ــور I-026 را طب کانکت ــبورد و  ــوز داش ــه فی ــور I-004 از جعب کانکت ــاط  m. ارتب

کنیــد. زیــر بررســی 

کنید. کانکتور I-024 را از دسته سیم داشبورد جدا   .o
کنید. کانکتورهای I-004 و I-024 را طبق جدول زیر بررسی  ارتباط   .p

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-14 با پایه I004 از RF22 پایه

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-13 با پایه I-004 از RF07 پایه
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سیستم ایرادی ندارد.
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40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنترل ضبط بررسی عملکرد پنل  1

کنترل ضبط بررسی عملکرد پنل  2

کلید جلو)پنل ضبط( خطای  B1802-00 کد خطا

منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

کنترل ضبط پنل  سوئیچ باز کلید جلو خطای  B1802-00

مراحل عیب یابی

کنید و روی خودروی سالم نصب نمایید. کنترل خودروی معیوب را باز  a. پنل 
کنید. کانکتور ها را وصل  b. همه 

کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c
کنترل ضبط را بررسی نمایید. d. عملکرد پنل 

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد های خطا را مجدد توسط اسکنر بررسی نمایید.  .g

کنید. کنترل ضبط را تعویض  ایراد دارد < پنل 

کنید. کد خطا دارد < ضبط را تعویض 
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سیستم ایرادی ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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39 - سیستم صوتی و تصویری

کنترل ضبط بررسی عملکرد پنل  1

کنترل ضبط بررسی عملکرد پنل  2

کلید جلو)پنل ضبط( خطای  B1802-00 کد خطا

منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

کنترل ضبط پنل  سوئیچ باز کلید جلو خطای  B1802-00

مراحل عیب یابی

کنید و روی خودروی سالم نصب نمایید. کنترل خودروی معیوب را باز  a. پنل 
کنید. کانکتور ها را وصل  b. همه 

کنید. کرده و سوئیچ را باز  کابل منفی باتری را وصل   .c
کنترل ضبط را بررسی نمایید. d. عملکرد پنل 

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد های خطا را مجدد توسط اسکنر بررسی نمایید.  .g

کنید. کنترل ضبط را تعویض  ایراد دارد < پنل 

کنید. کد خطا دارد < ضبط را تعویض 
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سیستم ایرادی ندارد.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK
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40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

کلید های روی فرمان خطای  B1803-00 کد خطا

منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

کلید های روی فرمان سوئیچ باز کلید های روی فرمان خطای  B1803-00

بررسی عملکرد دکمه های روی غربیلک فرمان 1

کد خطا بررسی  2

مراحل عیب یابی

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. b. ایربگ راننده را باز 

c. عملکرد دکمه های فرمان را بررسی نمایید.

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد های خطا را مجدد توسط اسکنر بررسی نمایید.  .g

کنید. کد خطا دارد < ضبط را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. دکمه های روی فرمان را تعویض 

کنید. ضبط را تعویض 

ایراد دارد

کد خطا دارد
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سیستم ایرادی ندارد.
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40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1674

39 - سیستم صوتی و تصویری

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM
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40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

کلید های روی فرمان خطای  B1803-00 کد خطا

منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

کلید های روی فرمان سوئیچ باز کلید های روی فرمان خطای  B1803-00

بررسی عملکرد دکمه های روی غربیلک فرمان 1

کد خطا بررسی  2

مراحل عیب یابی

a. سوئیچ را ببندید.
کنید. b. ایربگ راننده را باز 

c. عملکرد دکمه های فرمان را بررسی نمایید.

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

کد های خطا را مجدد توسط اسکنر بررسی نمایید.  .g

کنید. کد خطا دارد < ضبط را تعویض 
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25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. دکمه های روی فرمان را تعویض 

کنید. ضبط را تعویض 

ایراد دارد

کد خطا دارد
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منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

معیوب بودن سنسور سرعت
CAN اختالل در شبکه

سوئیچ باز سیگنال غیرواقعی سنسور سرعت خودرو B1809-00

برای عیب یابی تجهیزات الکتریکی به نقشه های برقی مرتبط در راهنمای تعمیرات مراجعه کنید.	 

  توجه

بررسی سنسور سرعت خودرو 1

مراحل عیب یابی

a. عملکرد سنسور سرعت را بررسی نمایید.

کنید. ایراد دارد < سنسور سرعت را تعویض 
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DTC B1809-00 Speed Signal Abnormal
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خطا در سیگنال سرعت B1809-00 کد خطا

کانکتور اصلی ضبط

کنترل یونیت 
ABS/ESP
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منطق خود عیب یابی

علت کد خطا شرایط بروز  کد خطا تعریف  کد خطا

معیوب بودن سنسور سرعت
CAN اختالل در شبکه

سوئیچ باز سیگنال غیرواقعی سنسور سرعت خودرو B1809-00

برای عیب یابی تجهیزات الکتریکی به نقشه های برقی مرتبط در راهنمای تعمیرات مراجعه کنید.	 

  توجه

بررسی سنسور سرعت خودرو 1

مراحل عیب یابی

a. عملکرد سنسور سرعت را بررسی نمایید.

کنید. ایراد دارد < سنسور سرعت را تعویض 
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DTC B1809-00 Speed Signal Abnormal
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18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

25

2 3

14 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38

13
B

B-061
W

I-020

O

OB

CAN1-LCAN1-H

O O
B

26 14

ABS/ESP 
CONTROL 
MODULE
B-061

4

13

I-020B-065

O O
B

O

OB

2-31 2-30
CAN1-LCAN1-H CAN2-LCAN2-H

O O
B

2-15 2-14
CAN2-LCAN2-H

O O
B

B15 B16

BCM(1/2) AUDIO MAIN 
CONNECTOR (B)

I-001 I-026
B-051

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

B
I-026G

B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

L
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خطا در سیگنال سرعت B1809-00 کد خطا

کانکتور اصلی ضبط

کنترل یونیت 
ABS/ESP
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40–28

40

ON-VEHICLE SERVICE

No Disc CD Control Panel

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up shift lever dust boot assembly.

b. Remove 2 fixing screws from lower center storage 
box.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on lower center storage box assembly.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing No Disc CD control panel.
Appropriate force should be applied when removing No Disc CD control panel. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior when removing No Disc CD control panel.

RM1A390020

RM1A390030

RM1A390031

سرویس و نگهداری
کنترل سیستم صوتی و تصویری پنل 

کردن باز 

هنگام باز کردن پنل ضبط از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری کنید.	 

مراقب باشید به داشبورد و تزئینات داخلی صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنسول وسط کردن قاب باالیی  3. باز 
کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده قاب دسته دنده را باز  a. بوسیله پیچ 

کنید. کنسول وسط را باز  b.2 عدد پیچ قاب باالیی 

گوشــتی تخــت نــوار پیــچ شــده بــا دســتمال، خارهــای قــاب باالیــی  c. بوســیله پیــچ 
کنیــد. کنســول وســط را جــدا 
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40

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-026.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and I-026 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in No Disc CD control 

system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in No Disc CD control system 

again.

2 Check CAN line (No Disc CD control module - BCM)

RM1A390270

-+
V

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

I-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (30) - I-026 (B-15) Continuity

I-029 (29) - I-026 (B-16) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

3 Check CAN line (BCM - ESP (ABS)) (See page 25-77)

OK

Repair or replace CAN lineNG

OK

4 Reconfirm DTCs

Replace No Disc CD control moduleNG

System is normal

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

بررسی شبکه CAN از BCM تا ضبط 2

بررسی شبکه CAN از BCM تا ضبط 4

)ESP(ABS و BCM بین CAN بررسی شبکه 3

a. سوئیچ را ببندید
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور های I-026 و I-029 از دسته سیم داشبورد را جدا   .c
کانکتور های فوق را طبق جدول زیر بررسی نمایید. d. ارتباط 

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

که وجود دارد یا خیر. کد خطا را بررسی نمایید  g.مجدد 

)CAN ایراد دارد < تعمیر یا تعویض دسته سیم) شبکه

)CAN ایراد دارد < تعمیر یا تعویض دسته سیم)شبکه

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-15 با I-029 پایه 30 از

وصل I-026 از B-16 با I-029 پایه 29 از

سیستم ایرادی ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM
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40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. ضبط را تعویض  کد خطا دارد
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ON-VEHICLE SERVICE

No Disc CD Control Panel

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up shift lever dust boot assembly.

b. Remove 2 fixing screws from lower center storage 
box.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on lower center storage box assembly.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing No Disc CD control panel.
Appropriate force should be applied when removing No Disc CD control panel. Be careful not to operate 
roughly.
DO NOT scratch interior when removing No Disc CD control panel.

RM1A390020

RM1A390030

RM1A390031

سرویس و نگهداری
کنترل سیستم صوتی و تصویری پنل 

کردن باز 

هنگام باز کردن پنل ضبط از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری کنید.	 

مراقب باشید به داشبورد و تزئینات داخلی صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنسول وسط کردن قاب باالیی  3. باز 
کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده قاب دسته دنده را باز  a. بوسیله پیچ 

کنید. کنسول وسط را باز  b.2 عدد پیچ قاب باالیی 

گوشــتی تخــت نــوار پیــچ شــده بــا دســتمال، خارهــای قــاب باالیــی  c. بوســیله پیــچ 
کنیــد. کنســول وســط را جــدا 
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect instrument panel wire harness connectors 

I-029 and I-026.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

instrument panel wire harness connectors I-029 and I-026 
according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in No Disc CD control 

system. 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.
g. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to read DTCs stored in No Disc CD control system 

again.

2 Check CAN line (No Disc CD control module - BCM)

RM1A390270

-+
V

I-026

B13

B9

B14

B10

B15

B11

B16

B12

I-029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter Connection
Specified 

Condition

I-029 (30) - I-026 (B-15) Continuity

I-029 (29) - I-026 (B-16) Continuity

Repair or replace CAN lineNG

3 Check CAN line (BCM - ESP (ABS)) (See page 25-77)

OK

Repair or replace CAN lineNG

OK

4 Reconfirm DTCs

Replace No Disc CD control moduleNG

System is normal

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–16

40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

بررسی شبکه CAN از BCM تا ضبط 2

بررسی شبکه CAN از BCM تا ضبط 4

)ESP(ABS و BCM بین CAN بررسی شبکه 3

a. سوئیچ را ببندید
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .b

کنید. کانکتور های I-026 و I-029 از دسته سیم داشبورد را جدا   .c
کانکتور های فوق را طبق جدول زیر بررسی نمایید. d. ارتباط 

کنید. کانکتور ها را وصل  a. همه 
کنید. کابل منفی باتری را وصل   .b

کنید. c. سوئیچ را باز 
کنید. ک  کد های خطای ذخیره شده در ضبط )DVD(، آن ها را پا کرده و پس از خواندن  d. اسکنر را وصل 

کنید. e. سوئیچ را ببندید و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ را باز 

که وجود دارد یا خیر. کد خطا را بررسی نمایید  g.مجدد 

)CAN ایراد دارد < تعمیر یا تعویض دسته سیم) شبکه

)CAN ایراد دارد < تعمیر یا تعویض دسته سیم)شبکه

وضعیت مدار ارتباط مولتی متر

وصل I-026 از B-15 با I-029 پایه 30 از

وصل I-026 از B-16 با I-029 پایه 29 از

سیستم ایرادی ندارد.

Chery Automobile Co., Ltd.
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40

Self-diagnosis Detection Logic

DTC Confirmation Procedure

Confirm that battery voltage is between 11 V and 14 V before performing following procedures.
Turn ignition switch to LOCK.
Connect X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to Data Link Connector (DLC), and make it 
communicate with vehicle electronic module through data network.
Turn ignition switch to ON.
Use X-431 3G diagnostic tester to record and clear DTCs stored in DVD system.
Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
Turn ignition switch to ON, and then select Read Code.
If DTC is detected, malfunction indicated by DTC is current. Go to diagnosis procedure - Step 1.
If DTC is not detected, malfunction indicated by DTC is intermittent (See page 40-12).

Diagnosis Procedure

a. Check if battery voltage is normal.

a. Check if battery terminals are loose or corroded.

DTC Code DTC Definition
DTC Detection 

Condition
Possible Cause

B1800-16 Power Supply

Ignition switch ON

Charging system
Fuse
Ignition switch assembly
Wire harness or connectorB1800-17 Power Supply

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1 Check battery

Recharge or replace batteryNG

2 Check battery terminals

OK

Tighten or replace battery terminalsNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

25 - BRAKE CONTROL SYSTEM

25–23

25

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove fuse EF-06 (25 A) from engine compartment fuse and relay box.
d.Check if fuse is blown.

Use circuit diagram as a guide to perform following procedures:
Turn ignition switch to LOCK.
Disconnect the negative battery cable.
Disconnect ABS/ESP control module assembly connector B-061 and engine compartment fuse and relay 
box connector B-021.
Check if wire harnesses are worn, pierced, pinched or partially broken.
Check for broken, bent, protruded or corroded terminals.
Check if related connector terminal contact pins are in good condition.

Problem indicated by DTC is intermittent 

(system overheat protection)

NO

2Check fuse

YES

Replace fuse EF-06 NG

3Check wire harness and connector

OK

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

OK

کنید. ضبط را تعویض  کد خطا دارد
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5. Remove the control panel assembly.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up control panel assembly.

b. Disconnect connector (arrow) from No Disc CD 
control panel, and remove control panel assembly.

c. Disconnect connectors (arrow) from No Disc DVD 
control panel and SD card, and remove control panel 
assembly. (if equipped with DVD)

6. Remove the No Disc CD control panel.
a. Remove 4 fixing screws (arrow) from No Disc CD 

control panel.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

RM1A390050

RM1A390060

RM1A390061

RM1A390090

کنترل سیستم صوتی کرن پنل  5. باز 
کنید. گوشتی تخت، خارهای پنل را آزاد  a. توسط پیچ 

ج نمایید. کرده و پنل را خار کانکتور پنل ضبط را جدا   .b

 SD کانکتور های پنل و کردن  کنترل سیستم صوتی و تصویری را پس از آزاد  c. پنل 
)DVD کارت، جدا نمایید.)مدل مجهز به

کردن پنل ضبط 6. مونتاژ 
کنید. a. 4 عدد پیچ پنل)فلش( را باز 
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d. Disconnect USB connector (1) and cigarette lighter 
connector (2), and remove lower center storage box 
assembly.

4. Remove the center control integration panel assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from center control 

integration panel assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on center control integration panel assembly.

c. Remove cable between inner/outer circulation and 
mix damper servo end, disconnect connectors (arrow) 
from center control integration panel, and remove 
center control integration panel assembly.

2

1

RM1A390032

RM1A390040

RM1A390041

RM1A390042

کرده و قاب را  کنسول وسط جدا  d. سوکت USB)1( و فندک )2( را از قاب باالیی 
کنید. ج  خار

A/C کردن پنل 4. باز 
کنید. a. 2 عدد پیچ پنل A/C )فلش( را باز 

کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا  b. توسط پیچ 

گرم)فلش( را  ج و دریچه هوای سرد و  گردش هوای داخل/خار کابل های دریچه   .c
ج نمایید . کرده و پنل را خار از پنل A/C جدا 
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5. Remove the control panel assembly.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up control panel assembly.

b. Disconnect connector (arrow) from No Disc CD 
control panel, and remove control panel assembly.

c. Disconnect connectors (arrow) from No Disc DVD 
control panel and SD card, and remove control panel 
assembly. (if equipped with DVD)

6. Remove the No Disc CD control panel.
a. Remove 4 fixing screws (arrow) from No Disc CD 

control panel.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

RM1A390050

RM1A390060

RM1A390061

RM1A390090

کنترل سیستم صوتی کرن پنل  5. باز 
کنید. گوشتی تخت، خارهای پنل را آزاد  a. توسط پیچ 

ج نمایید. کرده و پنل را خار کانکتور پنل ضبط را جدا   .b

 SD کانکتور های پنل و کردن  کنترل سیستم صوتی و تصویری را پس از آزاد  c. پنل 
)DVD کارت، جدا نمایید.)مدل مجهز به

کردن پنل ضبط 6. مونتاژ 
کنید. a. 4 عدد پیچ پنل)فلش( را باز 
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d. Disconnect USB connector (1) and cigarette lighter 
connector (2), and remove lower center storage box 
assembly.

4. Remove the center control integration panel assembly.
a. Remove 2 fixing screws (arrow) from center control 

integration panel assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up clips on center control integration panel assembly.

c. Remove cable between inner/outer circulation and 
mix damper servo end, disconnect connectors (arrow) 
from center control integration panel, and remove 
center control integration panel assembly.

2

1

RM1A390032

RM1A390040

RM1A390041

RM1A390042

کرده و قاب را  کنسول وسط جدا  d. سوکت USB)1( و فندک )2( را از قاب باالیی 
کنید. ج  خار

A/C کردن پنل 4. باز 
کنید. a. 2 عدد پیچ پنل A/C )فلش( را باز 

کنید. گوشتی تخت نوار پیچ شده خارهای پنل A/C را جدا  b. توسط پیچ 

گرم)فلش( را  ج و دریچه هوای سرد و  گردش هوای داخل/خار کابل های دریچه   .c
ج نمایید . کرده و پنل را خار از پنل A/C جدا 
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No Disc CD

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28). 
4. Remove the center control integration panel assembly (See page 40-28).
5. Remove the center control panel assembly (See page 40-28).
6. Remove the No Disc CD. 

a. Remove 4 fixing screws (arrow) from No Disc CD trim 
cover assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Pull out No Disc CD, and disconnect connectors and 
antenna (arrow) from rear part of No Disc CD.

c. Disconnect connector (arrow) from control panel in 
front of No Disc CD.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing No Disc CD.
Appropriate force should be applied when removing No Disc CD. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing No Disc CD.

RM1A390070

RM1A390080

RM1A390081

ضبط
کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. 2.کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3.  قاب باالیی 
کنید. 4. پنل A/C را باز 

کنید. 5. پنل ضبط را باز 
کردن ضبط 6. باز 

کنید)فلش( a. 4 عدد پیچ نگهدارنده ضبط را باز 

کنید. کانکتور های متصل به آن را جدا  b. ضبط را به سمت بیرون بکشید و 

کنید. کانکتور جلویی ضبط )فلش( را آزاد   .c
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b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from No Disc CD control panel, and remove 
No Disc CD control panel.

Inspection

1. Check No Disc CD control panel connectors and terminals for deformation or damage. Replace if 
necessary.

2. Check connectors for damage. Replace if necessary.
3. Check No Disc CD control panel for deformation or damage. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A390100

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing No Disc CD control 
panel.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing No Disc CD control panel.
Install each connector in place, when installing No Disc CD control panel.
Check No Disc CD control panel for proper operation, after installing No Disc CD control panel.

کرده و از دریچه مرکزی داشبورد  گوشتی تخت آزاد  b. خار پنل ضبط را بوسیله پیچ 
ج نمایید. خار

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کانکتور های پنل ضبط را از لحاظ شکستگی یا دفرمگی بررسی   .1

کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  2. پنل ضبط را از نظر تغییر شکل،شکستگی و تغییر رنگ بررسی 

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

هنگام نصب پنل ضبط مراقب باشید به قطعات دیگر صدمه ای وارد نشود.	 

کانکتور ها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب پنل ضبط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.	 

  توجه
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No Disc CD

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28). 
4. Remove the center control integration panel assembly (See page 40-28).
5. Remove the center control panel assembly (See page 40-28).
6. Remove the No Disc CD. 

a. Remove 4 fixing screws (arrow) from No Disc CD trim 
cover assembly.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Pull out No Disc CD, and disconnect connectors and 
antenna (arrow) from rear part of No Disc CD.

c. Disconnect connector (arrow) from control panel in 
front of No Disc CD.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing No Disc CD.
Appropriate force should be applied when removing No Disc CD. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing No Disc CD.

RM1A390070

RM1A390080

RM1A390081

ضبط
کردن باز 

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. 2.کابل منفی باتری را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3.  قاب باالیی 
کنید. 4. پنل A/C را باز 

کنید. 5. پنل ضبط را باز 
کردن ضبط 6. باز 

کنید)فلش( a. 4 عدد پیچ نگهدارنده ضبط را باز 

کنید. کانکتور های متصل به آن را جدا  b. ضبط را به سمت بیرون بکشید و 

کنید. کانکتور جلویی ضبط )فلش( را آزاد   .c

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1682

39 - سیستم صوتی و تصویری

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–31

40

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from No Disc CD control panel, and remove 
No Disc CD control panel.

Inspection

1. Check No Disc CD control panel connectors and terminals for deformation or damage. Replace if 
necessary.

2. Check connectors for damage. Replace if necessary.
3. Check No Disc CD control panel for deformation or damage. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A390100

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing No Disc CD control 
panel.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing No Disc CD control panel.
Install each connector in place, when installing No Disc CD control panel.
Check No Disc CD control panel for proper operation, after installing No Disc CD control panel.

کرده و از دریچه مرکزی داشبورد  گوشتی تخت آزاد  b. خار پنل ضبط را بوسیله پیچ 
ج نمایید. خار

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کانکتور های پنل ضبط را از لحاظ شکستگی یا دفرمگی بررسی   .1

کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  2. پنل ضبط را از نظر تغییر شکل،شکستگی و تغییر رنگ بررسی 

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

هنگام نصب پنل ضبط مراقب باشید به قطعات دیگر صدمه ای وارد نشود.	 

کانکتور ها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب پنل ضبط از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.	 

  توجه
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Tweeter Assembly (if equipped)

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tweeter assembly.

a. Remove the left A-pillar upper protector assembly (See page 50-15).
b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

detach clips (arrow) from tweeter assembly, and 
remove tweeter assembly (1).

Inspection

1. Check tweeter connector for damage and terminals for bend or poor connection. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing tweeter assembly.
Appropriate force should be applied when removing tweeter assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch front door inner protector assembly, when removing tweeter assembly.

1

RM1A390083

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing tweeter assembly.
Install connector in place when installing tweeter assembly.
Check tweeter assembly for proper operation after installation.

توییتر
کردن باز 

تذکر:
کردن توییتر دو سمت یکسان است.	  روش باز 
کردن توییتر سمت چپ توضیح داده می شود.	  روش باز 

حین باز کردن تزئینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

هنگام باز کردن توییتر با احتیاط عمل کرده و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری کنید.	 

هنگام کار با احتیاط عمل کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

کانکتور توییتر را به طور صحیح نصب کنید.	 

پس از اتمام نصب از عملکرد صحیح توییتر اطمینان حاصل کنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. کلیه لوازم برقی را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کردن توییتر 3. باز 
کنید. a. قاب باالیی ستون جلو را باز 

گوشتی تخت فشار داده و توییتر را از  b. خارهای توییتر روی ستون را توسط پیچ 
کنید.)1( روی ستون جدا 

بازدید
کنید. کانکتور توییتر را مورد بررسی قرار دهید و در صورت وجود آسیب دیدگی آن را تعمیر یا تعویض   .1

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، عکس مراحل باز 
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d. Disconnect connectors (arrow) from front part of No 
Disc DVD and SD card. (if equipped)

Inspection

1. Check No Disc CD connectors and terminals for deformation or damage. Replace if necessary.
2. Check connectors for damage. Replace if necessary.
3. Check No Disc CD for deformation or damage. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A390082

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing No Disc CD.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing No Disc CD.
Install each connector in place, when installing No Disc CD.
Check No Disc CD for proper operation, after installing No Disc CD.

کنید)در  کانکتورهای متصل به قسمت جلوی ضبط مجهز به پخش DVD را جدا   .d
صورت تجهیز(

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کانکتور ها و ترمینال های  ضبط را از لحاظ شکستگی یا دفرمگی بررسی   .1

کنید. کنید، در صورت معیوب بودن  تعویض  2. ضبط را از لحاظ  عملکرد و دفرمگی بررسی 

بستن
کردن است. کردن ضبط برعکس باز  نحوه نصب 

هنگام نصب ضبط مراقب باشید به قطعات دیگر صدمه وارد نشود.	 

کانکتورها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب ضبط از عملکرد صحیح آن اطمینان یابید.	 

  توجه
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Tweeter Assembly (if equipped)

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tweeter assembly.

a. Remove the left A-pillar upper protector assembly (See page 50-15).
b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

detach clips (arrow) from tweeter assembly, and 
remove tweeter assembly (1).

Inspection

1. Check tweeter connector for damage and terminals for bend or poor connection. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing tweeter assembly.
Appropriate force should be applied when removing tweeter assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch front door inner protector assembly, when removing tweeter assembly.

1

RM1A390083

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing tweeter assembly.
Install connector in place when installing tweeter assembly.
Check tweeter assembly for proper operation after installation.

توییتر
کردن باز 

تذکر:
کردن توییتر دو سمت یکسان است.	  روش باز 
کردن توییتر سمت چپ توضیح داده می شود.	  روش باز 

حین باز کردن تزئینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

هنگام باز کردن توییتر با احتیاط عمل کرده و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری کنید.	 

هنگام کار با احتیاط عمل کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

کانکتور توییتر را به طور صحیح نصب کنید.	 

پس از اتمام نصب از عملکرد صحیح توییتر اطمینان حاصل کنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. کلیه لوازم برقی را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کردن توییتر 3. باز 
کنید. a. قاب باالیی ستون جلو را باز 

گوشتی تخت فشار داده و توییتر را از  b. خارهای توییتر روی ستون را توسط پیچ 
کنید.)1( روی ستون جدا 

بازدید
کنید. کانکتور توییتر را مورد بررسی قرار دهید و در صورت وجود آسیب دیدگی آن را تعمیر یا تعویض   .1

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، عکس مراحل باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1684

39 - سیستم صوتی و تصویری

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–33

40

d. Disconnect connectors (arrow) from front part of No 
Disc DVD and SD card. (if equipped)

Inspection

1. Check No Disc CD connectors and terminals for deformation or damage. Replace if necessary.
2. Check connectors for damage. Replace if necessary.
3. Check No Disc CD for deformation or damage. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A390082

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing No Disc CD.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing No Disc CD.
Install each connector in place, when installing No Disc CD.
Check No Disc CD for proper operation, after installing No Disc CD.

کنید)در  کانکتورهای متصل به قسمت جلوی ضبط مجهز به پخش DVD را جدا   .d
صورت تجهیز(

بازدید و بررسی
کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کانکتور ها و ترمینال های  ضبط را از لحاظ شکستگی یا دفرمگی بررسی   .1

کنید. کنید، در صورت معیوب بودن  تعویض  2. ضبط را از لحاظ  عملکرد و دفرمگی بررسی 

بستن
کردن است. کردن ضبط برعکس باز  نحوه نصب 

هنگام نصب ضبط مراقب باشید به قطعات دیگر صدمه وارد نشود.	 

کانکتورها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب ضبط از عملکرد صحیح آن اطمینان یابید.	 

  توجه
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Inspection

1. Check the woofer assembly.
a. Using a digital multimeter, measure resistance of 

woofer assembly according to table below.
Standard Resistance

If result is not as specified, replace woofer assembly.

2. Check cone paper of woofer assembly for damage or deformation. Replace if necessary.
3. Check woofer connector for damage and terminals for bend or poor connection. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2

RM1A390130

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Always Approximately

3.5 Ω

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing woofer assembly.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing woofer assembly.
Install connector in place when installing woofer assembly.
Check woofer assembly for proper operation after installation.

بازدید و بررسی
کنید. گیری  1. توسط مولتی متر مقاومت بلندگوها را اندازه 

مقدار مجاز شرایط شماره پایه

3/5Ω درحدود کلیه شرایط در  پایه 1- پایه 2

کنید. که نتیجه تست با جدول فوق مغایرت دارد، بلندگو را تعویض  در صورتی 

کنید. گو را تعویض  کنید و در صورت آسیب دیدگی بلند  گوی عقب را بازدید  گم بلند  کاغذ دیافرا  .2
کنید. کانکتور بلندگو را بررسی  3. آسیب دیدگی و اتصال ضعیف پایه های 

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، برعکس مراحل باز 

هنگام نصب بلندگو ها به قطعات دیگر صدمه وارد نکنید.	 

پیچ ها را به درستی سفت کنید.	 

سوکت ها را به طور صحیح وصل کنید.	 

پس از نصب بلندگوها، از عملکرد صحیح آن ها مطمئن شوید.	 

  توجه
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Woofer Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door woofer.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Disconnect the front left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from front left door 

woofer, and remove front left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

4. Remove the rear left door woofer.
a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
b. Disconnect the rear left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 

woofer, and remove rear left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing woofer assembly.
Appropriate force should be applied when removing woofer assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing woofer assembly.

1
2

RM1A390110

1
2

RM1A390120
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Woofer Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door woofer.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Disconnect the front left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from front left door 

woofer, and remove front left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

4. Remove the rear left door woofer.
a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
b. Disconnect the rear left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 

woofer, and remove rear left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing woofer assembly.
Appropriate force should be applied when removing woofer assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing woofer assembly.

1
2

RM1A390110

1
2

RM1A390120

حین باز کردن تزئینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

هنگام باز کردن بلندگو با احتیاط عمل کرده و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری کنید.	 

  توجه

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 
کردن بلندگوی جلو چپ 3. باز 

کنید. گیر درب جلو چپ را باز  a. عایق صدا
کنید. کانکتور بلندگو)1( را جدا   .b

کرده و بلندگو را بیرون بیاورید. c. 3عدد پیچ )فلش( را باز 

کردن بلندگوی عقب چپ 4. باز 
کنید. گیر درب عقب چپ را باز  a. عایق صدا

کنید. کانکتور بلندگوی عقب )1( را جدا   .b
کرده و بلندگوی عقب را بیرون بیاورید. c. 3عدد پیچ )فلش( را باز 

بلندگو
کردن باز 

تذکر:
کردن بلندگوی سمت چپ و راست یکسان است.	  روش باز 
کردن بلندگوی سمت چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 
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Inspection

1. Check the woofer assembly.
a. Using a digital multimeter, measure resistance of 

woofer assembly according to table below.
Standard Resistance

If result is not as specified, replace woofer assembly.

2. Check cone paper of woofer assembly for damage or deformation. Replace if necessary.
3. Check woofer connector for damage and terminals for bend or poor connection. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2

RM1A390130

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 1 - 
Terminal 2 Always Approximately

3.5 Ω

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing woofer assembly.
Be sure to tighten fixing screws to specified torque, when installing woofer assembly.
Install connector in place when installing woofer assembly.
Check woofer assembly for proper operation after installation.

بازدید و بررسی
کنید. گیری  1. توسط مولتی متر مقاومت بلندگوها را اندازه 

مقدار مجاز شرایط شماره پایه

3/5Ω درحدود کلیه شرایط در  پایه 1- پایه 2

کنید. که نتیجه تست با جدول فوق مغایرت دارد، بلندگو را تعویض  در صورتی 

کنید. گو را تعویض  کنید و در صورت آسیب دیدگی بلند  گوی عقب را بازدید  گم بلند  کاغذ دیافرا  .2
کنید. کانکتور بلندگو را بررسی  3. آسیب دیدگی و اتصال ضعیف پایه های 

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، برعکس مراحل باز 

هنگام نصب بلندگو ها به قطعات دیگر صدمه وارد نکنید.	 

پیچ ها را به درستی سفت کنید.	 

سوکت ها را به طور صحیح وصل کنید.	 

پس از نصب بلندگوها، از عملکرد صحیح آن ها مطمئن شوید.	 

  توجه
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Woofer Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door woofer.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Disconnect the front left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from front left door 

woofer, and remove front left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

4. Remove the rear left door woofer.
a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
b. Disconnect the rear left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 

woofer, and remove rear left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing woofer assembly.
Appropriate force should be applied when removing woofer assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing woofer assembly.

1
2

RM1A390110

1
2

RM1A390120
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Woofer Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door woofer.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Disconnect the front left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from front left door 

woofer, and remove front left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

4. Remove the rear left door woofer.
a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
b. Disconnect the rear left door woofer connector (1).
c. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 

woofer, and remove rear left door woofer (2).
(Tightening torque: 2.0 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing woofer assembly.
Appropriate force should be applied when removing woofer assembly. Be careful not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing woofer assembly.

1
2

RM1A390110

1
2

RM1A390120

حین باز کردن تزئینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

هنگام باز کردن بلندگو با احتیاط عمل کرده و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری کنید.	 

  توجه

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 
کردن بلندگوی جلو چپ 3. باز 

کنید. گیر درب جلو چپ را باز  a. عایق صدا
کنید. کانکتور بلندگو)1( را جدا   .b

کرده و بلندگو را بیرون بیاورید. c. 3عدد پیچ )فلش( را باز 

کردن بلندگوی عقب چپ 4. باز 
کنید. گیر درب عقب چپ را باز  a. عایق صدا

کنید. کانکتور بلندگوی عقب )1( را جدا   .b
کرده و بلندگوی عقب را بیرون بیاورید. c. 3عدد پیچ )فلش( را باز 

بلندگو
کردن باز 

تذکر:
کردن بلندگوی سمت چپ و راست یکسان است.	  روش باز 
کردن بلندگوی سمت چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 
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d. Remove antenna assembly from top of roof.

Inspection

1. Check the antenna assembly.
a. Check antenna assembly for wear, cracks, deformation or damage. Replace if necessary.
b. Check antenna assembly for looseness or disengagement. Replace if necessary.
c. Check terminals of antenna connector for deformation or bend. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

When installing antenna assembly, align recessed part of 
antenna assembly end with slot on fixing nut as shown in 
illustration, and install antenna assembly securely.

RM1A390170

RM1A390180

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing antenna assembly.
Be sure to insert dowel pin to body positioning hole and install it in place, when installing antenna 
assembly.
Be sure to tighten fixing nut to specified torque, when installing antenna assembly.
Install each connector and antenna in place when installing antenna assembly.
Check audio/visual system for proper operation after installing antenna assembly.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–38

40

d. Remove antenna assembly from top of roof.

Inspection

1. Check the antenna assembly.
a. Check antenna assembly for wear, cracks, deformation or damage. Replace if necessary.
b. Check antenna assembly for looseness or disengagement. Replace if necessary.
c. Check terminals of antenna connector for deformation or bend. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

When installing antenna assembly, align recessed part of 
antenna assembly end with slot on fixing nut as shown in 
illustration, and install antenna assembly securely.

RM1A390170

RM1A390180

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing antenna assembly.
Be sure to insert dowel pin to body positioning hole and install it in place, when installing antenna 
assembly.
Be sure to tighten fixing nut to specified torque, when installing antenna assembly.
Install each connector and antenna in place when installing antenna assembly.
Check audio/visual system for proper operation after installing antenna assembly.

کنید. d. آنتن را از سقف جدا 

بازدید و بررسی
کانکتور آنتن را از لحاظ شکستگی، تغییر شکل و آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید.  .a

سالم بودن آنتن را مورد بازدید قرار دهید.  .b
ترمینال های آنتن را از لحاظ تغییر شکل و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار دهید.  .c

بستن
کنید. کرده و سپس مهره را سفت  مراحل نصب، ابتدا رزوه انتهای آنتن را با مهره هم راستا 

با احتیاط کار کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

مهره ها را با گشتاور مجاز سفت کنید.	 

آنتن و کانکتورها را به طور صحیح در محل خود نصب کنید.	 

پس از اتمام نصب، از عملکرد صحیح سیستم صوتی اطمینان یابید.	 

  توجه
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Antenna Assembly (w/Antenna Amplifier)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).
4. Remove the antenna assembly (w/antenna amplifier).

a. Disconnect antenna (1) and connector (2) from 
antenna assembly.

b. Remove fixing nut (arrow) from antenna assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

c. Disengage clamping portion between antenna 
assembly and body in direction of arrow as shown in 
illustration.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing antenna assembly (w/antenna 
amplifier).
Appropriate force should be applied when removing antenna assembly (w/antenna amplifier). Be careful 
not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing antenna assembly (w/antenna amplifier).

1

2

RM1A390140

RM1A390150

RM1A390160

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید 3. نمدی سقف را باز 
کنید. 4. آنتن را باز 

کنید. کانکتورها)فلش( را باز  a. آنتن )1( و 

کنید. b. مهره آنتن )فلش( را باز 

کنید. c. اتصال بین آنتن و بدنه را در جهت فلش نشان داده شده در تصویر،باز 

هنگام کار بر روی تزیینات داخلی از دستکش استفاده کنید	 

کنید و از وارد آمدن نیروی زیاد به آنتن خودداری کنید.	  با احتیاط عمل 

مراقب باشید به تزیینات داخلی صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

آنتن
کردن باز 

)5±1N.m: گشتاور پیچ(
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d. Remove antenna assembly from top of roof.

Inspection

1. Check the antenna assembly.
a. Check antenna assembly for wear, cracks, deformation or damage. Replace if necessary.
b. Check antenna assembly for looseness or disengagement. Replace if necessary.
c. Check terminals of antenna connector for deformation or bend. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

When installing antenna assembly, align recessed part of 
antenna assembly end with slot on fixing nut as shown in 
illustration, and install antenna assembly securely.

RM1A390170

RM1A390180

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing antenna assembly.
Be sure to insert dowel pin to body positioning hole and install it in place, when installing antenna 
assembly.
Be sure to tighten fixing nut to specified torque, when installing antenna assembly.
Install each connector and antenna in place when installing antenna assembly.
Check audio/visual system for proper operation after installing antenna assembly.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–38

40

d. Remove antenna assembly from top of roof.

Inspection

1. Check the antenna assembly.
a. Check antenna assembly for wear, cracks, deformation or damage. Replace if necessary.
b. Check antenna assembly for looseness or disengagement. Replace if necessary.
c. Check terminals of antenna connector for deformation or bend. Replace if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

When installing antenna assembly, align recessed part of 
antenna assembly end with slot on fixing nut as shown in 
illustration, and install antenna assembly securely.

RM1A390170

RM1A390180

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing antenna assembly.
Be sure to insert dowel pin to body positioning hole and install it in place, when installing antenna 
assembly.
Be sure to tighten fixing nut to specified torque, when installing antenna assembly.
Install each connector and antenna in place when installing antenna assembly.
Check audio/visual system for proper operation after installing antenna assembly.

کنید. d. آنتن را از سقف جدا 

بازدید و بررسی
کانکتور آنتن را از لحاظ شکستگی، تغییر شکل و آسیب دیدگی مورد بررسی قرار دهید.  .a

سالم بودن آنتن را مورد بازدید قرار دهید.  .b
ترمینال های آنتن را از لحاظ تغییر شکل و آسیب دیدگی مورد بازدید قرار دهید.  .c

بستن
کنید. کرده و سپس مهره را سفت  مراحل نصب، ابتدا رزوه انتهای آنتن را با مهره هم راستا 

با احتیاط کار کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

مهره ها را با گشتاور مجاز سفت کنید.	 

آنتن و کانکتورها را به طور صحیح در محل خود نصب کنید.	 

پس از اتمام نصب، از عملکرد صحیح سیستم صوتی اطمینان یابید.	 

  توجه
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Antenna Assembly (w/Antenna Amplifier)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).
4. Remove the antenna assembly (w/antenna amplifier).

a. Disconnect antenna (1) and connector (2) from 
antenna assembly.

b. Remove fixing nut (arrow) from antenna assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

c. Disengage clamping portion between antenna 
assembly and body in direction of arrow as shown in 
illustration.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing antenna assembly (w/antenna 
amplifier).
Appropriate force should be applied when removing antenna assembly (w/antenna amplifier). Be careful 
not to operate roughly.
DO NOT scratch interior when removing antenna assembly (w/antenna amplifier).

1

2

RM1A390140

RM1A390150

RM1A390160

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید 3. نمدی سقف را باز 
کنید. 4. آنتن را باز 

کنید. کانکتورها)فلش( را باز  a. آنتن )1( و 

کنید. b. مهره آنتن )فلش( را باز 

کنید. c. اتصال بین آنتن و بدنه را در جهت فلش نشان داده شده در تصویر،باز 

هنگام کار بر روی تزیینات داخلی از دستکش استفاده کنید	 

کنید و از وارد آمدن نیروی زیاد به آنتن خودداری کنید.	  با احتیاط عمل 

مراقب باشید به تزیینات داخلی صدمه ای وارد نشود.	 

  توجه

آنتن
کردن باز 

)5±1N.m: گشتاور پیچ(
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Steering Wheel Quick Button (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag (See page 31-89).
4. Remove the steering wheel quick button trim cover.

a. Disconnect steering wheel quick button connector (1), 
and remove fixing screw (2) from ground wire 
harness.
(Tightening torque: 0.7 ± 0.2 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off steering wheel quick button trim cover strips.

WARNING

Be sure to read precautions for SRS airbag before removing steering wheel quick button 
(See page 31-89).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing steering wheel quick button.
Prevent damage to claws on steering wheel quick button trim cover, when removing steering wheel quick 
button.
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RM1A390220

کنترل فرمان کلیدهای 
بازکردن

هنگام باز کردن دکمه های روی فرمان مراقب باشید،خار قاب کلید ها نشکند.	 

  توجه

قبل از باز کردن دکمه های روی فرمان، نکات ایمنی مربوط به ایربگ را مطالعه کنید.	 

هشدار

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. ایربگ راننده را باز 
کلیدهای روی فرمان  کردن قاب  4. باز 

کنید و پیچ اتصال بدنه )2( دسته سیم را باز  کلیدهای فرمان )1( را جدا  کانکتور   .a
کنید.

کنید. کلیدهای فرمان را جدا  گوشتی تختف خارهای قاب  b. بوسیله پیچ 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Multi-function Interface

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the multi-function interface.

a. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28).
b. Disconnect the multi-function interface connector 

(arrow).

c. Press locating clip on multi-function interface in 
direction of arrow as shown in illustration, and remove 
multi-function interface.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing multi-function interface.
Appropriate force should be applied when removing multi-function interface. Be careful not to operate 
roughly.

RM1A390190

RM1A390200

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing multi-function 
interface.
Install connector in place when installing multi-function interface.
Check multi-function interface for proper operation after installation.

با احتیاط کار کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

کانکتور پورت را به درستی وصل کنید.	 

پس از اتمام نصب، از عملکرد صحیح پورت مطمئن شوید.	 

هنگام کار بر روی تزیینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

کنید.	  کنید و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری  با احتیاط عمل 

  توجه

  توجه

پورت چندمنظوره
کردن باز 

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید 3. پورت چند منظوره را باز 
کنید. گوشتی تخت و نوار پیچ شده، خارهای پورت را آزاد  a. با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  کرده و پورت چندمنظوره را خار کانکتور )فلش( را جدا   .b

c. خارهای پورت چند منظوره را همانند جهت فلش در شکل فشار دهید و پورت را 
کنید. قاب جدا 

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، عکس مراحل باز 
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Steering Wheel Quick Button (if equipped)

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the driver airbag (See page 31-89).
4. Remove the steering wheel quick button trim cover.

a. Disconnect steering wheel quick button connector (1), 
and remove fixing screw (2) from ground wire 
harness.
(Tightening torque: 0.7 ± 0.2 N·m)

b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off steering wheel quick button trim cover strips.

WARNING

Be sure to read precautions for SRS airbag before removing steering wheel quick button 
(See page 31-89).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing steering wheel quick button.
Prevent damage to claws on steering wheel quick button trim cover, when removing steering wheel quick 
button.
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RM1A390220

کنترل فرمان کلیدهای 
بازکردن

هنگام باز کردن دکمه های روی فرمان مراقب باشید،خار قاب کلید ها نشکند.	 

  توجه

قبل از باز کردن دکمه های روی فرمان، نکات ایمنی مربوط به ایربگ را مطالعه کنید.	 

هشدار

کنید و سوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات برقی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. ایربگ راننده را باز 
کلیدهای روی فرمان  کردن قاب  4. باز 

کنید و پیچ اتصال بدنه )2( دسته سیم را باز  کلیدهای فرمان )1( را جدا  کانکتور   .a
کنید.

کنید. کلیدهای فرمان را جدا  گوشتی تختف خارهای قاب  b. بوسیله پیچ 
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Multi-function Interface

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the multi-function interface.

a. Remove the lower center storage box assembly (See page 40-28).
b. Disconnect the multi-function interface connector 

(arrow).

c. Press locating clip on multi-function interface in 
direction of arrow as shown in illustration, and remove 
multi-function interface.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing multi-function interface.
Appropriate force should be applied when removing multi-function interface. Be careful not to operate 
roughly.

RM1A390190

RM1A390200

CAUTION

Operate carefully to prevent other components from being damaged, when installing multi-function 
interface.
Install connector in place when installing multi-function interface.
Check multi-function interface for proper operation after installation.

با احتیاط کار کنید تا از آسیب دیدگی سایر قطعات جلوگیری شود.	 

کانکتور پورت را به درستی وصل کنید.	 

پس از اتمام نصب، از عملکرد صحیح پورت مطمئن شوید.	 

هنگام کار بر روی تزیینات داخلی از دستکش استفاده کنید.	 

کنید.	  کنید و از وارد آوردن نیروی زیاد خودداری  با احتیاط عمل 

  توجه

  توجه

پورت چندمنظوره
کردن باز 

کنید. کلیه لوازم برقی و سوئیچ را خاموش   .1
کنید. 2. سرباتری منفی را جدا 

کنید 3. پورت چند منظوره را باز 
کنید. گوشتی تخت و نوار پیچ شده، خارهای پورت را آزاد  a. با استفاده از یک پیچ 

کنید. ج  کرده و پورت چندمنظوره را خار کانکتور )فلش( را جدا   .b

c. خارهای پورت چند منظوره را همانند جهت فلش در شکل فشار دهید و پورت را 
کنید. قاب جدا 

بستن
کردن می باشد. مراحل نصب، عکس مراحل باز 
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بستن
کردن است. کلیدهای روی فرمان برعکس مراحل باز  نحوه بستن 

هنگام نصب کلیدهای کنترل فرمان مراقب باشید به قطعات دیگر آسیب وارد نشود.	 

کانکتور ها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب کلیدهای کنترل روی فرمان از عملکرد صحیح آن ها مطمئن شوید.	 

  توجه
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5. Remove the steering wheel quick button.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up claws (arrow) on steering wheel quick button.

b. Remove the steering wheel quick button.

Inspection

1. Check the steering wheel quick button.
a. Check steering wheel quick button for damage. 

Replace if necessary.
b. Check steering wheel quick button connector for 

damage or terminal for poor connection. Replace if 
necessary.

c. Check for continuity of wire harness between steering 
wheel quick button connector and audio unit (No Disc 
CD). Replace if necessary.

d. Using a digital multimeter, measure resistance of 
steering wheel quick button according to table below.
Standard Resistance

ON/OFF

SET/-

80
100 120

140

RES/+

MODEMODE

VOL

3
4

8

RM1A390230

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390240

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390250

-+

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 3 - 
Terminal 8 MODE Approximately 

10 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 VOL+ Approximately 

3.62 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 VOL- Approximately 

1.39 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 SEEK Approximately 

0 Ω

Terminal 3 - 
Terminal 8 SEEK Approximately 

470 Ω

کلیدهای روی فرمان کردن  5. باز 
کنید.)فلش( کلیدهای روی فرمان را جدا  گوشتی تخت، خارهای  a. توسط پیچ 

ج نمایید. کلیدها را خار  .b

بازدید و بررسی
کلیدهای فرمان 1. بررسی 

کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کلید ها را از لحاظ صدمه دیدن بررسی   .a
کــرده و در صــورت  کلیــد هــا را از لحــاظ شکســتگی و اتصــال نامناســب بررســی  کانکتــور   .b

کنیــد. لــزوم تعویــض 
ــا سیســتم صوتــی  کنتــرل سیســتم صوتــی در روی فرمــان را ت کلیدهــای  c. ارتبــاط بیــن 

کنیــد. کلیدهــا را تعویــض  کــرده و در صــورت عــدم اتصــال،  بررســی 
کلیدهای فرمان را طبق جدول زیر اندازه بگیرید. d. توسط مولتی متر مقاومت 

مقدار مقاوت کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

10kΩ  حدود MODE ترمینال 3 و 8

3.26kΩ  حدود +VOL ترمینال 3 و 8

1.39kΩ حدود -VOL ترمینال 3 و 8

0Ω حدود  SEEK^ ترمینال 3 و 8

470Ω حدود SEEK ˅ ترمینال 3 و 8

کنید. در صورتیکه نتایج تست مطابق مقادیر جدول نیست،کلیدها را تعویض 
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بستن
کردن است. کلیدهای روی فرمان برعکس مراحل باز  نحوه بستن 

هنگام نصب کلیدهای کنترل فرمان مراقب باشید به قطعات دیگر آسیب وارد نشود.	 

کانکتور ها را به درستی نصب کنید.	 

پس از نصب کلیدهای کنترل روی فرمان از عملکرد صحیح آن ها مطمئن شوید.	 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1692

39 - سیستم صوتی و تصویری

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–41

40

5. Remove the steering wheel quick button.
a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

up claws (arrow) on steering wheel quick button.

b. Remove the steering wheel quick button.

Inspection

1. Check the steering wheel quick button.
a. Check steering wheel quick button for damage. 

Replace if necessary.
b. Check steering wheel quick button connector for 

damage or terminal for poor connection. Replace if 
necessary.

c. Check for continuity of wire harness between steering 
wheel quick button connector and audio unit (No Disc 
CD). Replace if necessary.

d. Using a digital multimeter, measure resistance of 
steering wheel quick button according to table below.
Standard Resistance

ON/OFF

SET/-

80
100 120

140

RES/+

MODEMODE

VOL

3
4

8

RM1A390230

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390240

VOL MODE

SET/-
RES/+

ON/OFF

RM1A390250

-+

1 2 3 4
5 6 7 8

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 3 - 
Terminal 8 MODE Approximately 

10 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 VOL+ Approximately 

3.62 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 VOL- Approximately 

1.39 kΩ

Terminal 3 - 
Terminal 8 SEEK Approximately 

0 Ω

Terminal 3 - 
Terminal 8 SEEK Approximately 

470 Ω

کلیدهای روی فرمان کردن  5. باز 
کنید.)فلش( کلیدهای روی فرمان را جدا  گوشتی تخت، خارهای  a. توسط پیچ 

ج نمایید. کلیدها را خار  .b

بازدید و بررسی
کلیدهای فرمان 1. بررسی 

کنید. کرده و در صورت لزوم تعویض  کلید ها را از لحاظ صدمه دیدن بررسی   .a
کــرده و در صــورت  کلیــد هــا را از لحــاظ شکســتگی و اتصــال نامناســب بررســی  کانکتــور   .b

کنیــد. لــزوم تعویــض 
ــا سیســتم صوتــی  کنتــرل سیســتم صوتــی در روی فرمــان را ت کلیدهــای  c. ارتبــاط بیــن 

کنیــد. کلیدهــا را تعویــض  کــرده و در صــورت عــدم اتصــال،  بررســی 
کلیدهای فرمان را طبق جدول زیر اندازه بگیرید. d. توسط مولتی متر مقاومت 

مقدار مقاوت کلید وضعیت  ارتباط مولتی متر

10kΩ  حدود MODE ترمینال 3 و 8

3.26kΩ  حدود +VOL ترمینال 3 و 8

1.39kΩ حدود -VOL ترمینال 3 و 8

0Ω حدود  SEEK^ ترمینال 3 و 8

470Ω حدود SEEK ˅ ترمینال 3 و 8

کنید. در صورتیکه نتایج تست مطابق مقادیر جدول نیست،کلیدها را تعویض 
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41–4

41

Normal Reversing Radar Alarm Display

Reversing radar system consists of three reversing radar sensors and one reversing radar control module 
assembly.
Reversing radar system is activated when shift lever is shifted to R and reversing speed is not more than 5 km/h 
with ignition switch ON. The corresponding detected message will be displayed on multi-information display and 
buzzer in instrument cluster will sound.
Reversing radar system responds with a buzzer. The table below shows the correspondence between buzzer 
response frequency and actual obstacle distance:

Specification

Torque Specification

Tool

General Tool

Alarm Level 1 2 3 4 5

Indicated Area Safe Pre-warning Amble Immediate Stop Immediate Stop

Alarm Distance 
(cm) > 150 95 - 150 65 - 90 40 - 60 ≤ 35

Buzzer Sound 
Frequency

No Sound 
(OFF)

1Hz (ON 
500 ms/OFF 

500 ms)

2Hz (ON 
250 ms/OFF 

250 ms)

4Hz (ON 
125 ms/OFF 

125 ms)

Continuous 
Sound

Description Torque (N·m)

Fixing Bolt Between Reversing Radar Control 
Module Assembly and Body 5 ± 1

Digital Multimeter

RCH0000002

نحوه نمایش اطالعات
کنترل یونیت می باشد. سیستم رادار دنده عقب متشکل از 3 سنسور دنده عقب و یک 

کیلومتــر شــمار نمایــش  گرفتــن دســته دنــده در موقعیــت )R( و در ســرعت هــای زیــر 5Km/h  فعــال مــی شــود.پیغام هــای مربوطــه در صفحــه  ایــن سیســتم بــا قــرار 
کیلومتــر شــمار تولیــد مــی شــود. داده مــی شــود و بــوق اخطــار نیــز توســط صفحــه 
جدول زیر ارتباط بین فاصله با مانع و فرکانس بوق اخطار را نمایش می دهد.

الرم محدوده پنجمحدوده چهارمحدوده سهمحدوده دومحدوده یک نوع آ

محدوده پارکمحدوده پارکمحدوده احتیاطمحدوده پیش هشدارمحدوده ایمنوضعیت محدود

)cm( 4035-9060-15065-95<150فاصله خودرو تا مانع≥

ms500( Hz1روشن /ms500 خاموشفرکانس صدای آژیر
خاموش

 ms250(2Hzروشن 
/ms250 خاموش(

 ms125/روشن ms125(4Hz
خاموش(

بوق ممتد

استانداردها
گشتاور های مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی

گشتاور ) N.m (توضیحات

کنترل یونیت رادار دنده عقب به بدنه  1±5پیچ اتصال 

مولتی متر دیجیتال
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41

REVERSING RADAR SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Operation

Reversing radar system is an auxiliary system intended to assist driver when reversing, which consists of 
reversing radar sensor (detector), reversing radar control module assembly and alarm device (instrument 
cluster built-in buzzer). Reversing radar system is activated when shift lever is shifted to reverse range. When 
reversing radar sensor detects obstacles behind, instrument cluster built-in buzzer will sound. This can help 
driver to eliminate defects caused by blind spot and blurred vision, thus improving the driving safety when 
reversing.

1 - Instrument Cluster (Built-in Buzzer) 2 - Right Reversing Radar Sensor

3 - Reversing Radar Control Module Assembly 4 - Left Reversing Radar Sensor

5 - Center Left Reversing Radar Sensor

41

5

3

2

RM1A400010

2. سنسور دنده عقب راست کیلومتر 1. پنل 

4. سنسور دنده عقب چپ  3. یونیت سیستم هشدار دنده عقب

5. سنسور دنده عقب وسط

عملکرد
کمک به راننده در حرکت با دنده عقب طراحی شده است. که به منظور  سیستم رادار دنده عقب یکی از امکانات جانبی خودرو می باشد 

ــر شــمار( مــی باشــد. ایــن  کیلومت ــانگر و آالرم )صفحــه  ــده عقــب و سیســتم نش ــرل یونیــت دن ــده عقب،کنت ــای دن ــر سنســور ه ــده عقــب مشــتمل ب سیســتم رادار دن
کــه سنســور هــای دنــده عقــب، مانعــی را تشــخیص مــی دهنــد،  کــه دســته دنــده در موقعیــت دنــده عقــب قــرار داشــته باشــد. زمانــی  سیســتم زمانــی فعــال خواهــد شــد 
کمــک  کــور و جهــت هــای غیــر قابــل دیــد،  کیلومتــر شــمار، اطاعــات مربــوط بــه آن را نمایــش و آالرم خواهــد داد. ایــن امــر بــه راننــده در مــورد نقــاط  نمایشــگر صفحــه 

کــرد و در نتیجــه رانندگــی را ایمــن تــر خواهــد نمــود. خواهــد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1697

40 - سیستم هشدار دنده عقب

Chery Automobile Co., Ltd.
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41–4

41

Normal Reversing Radar Alarm Display

Reversing radar system consists of three reversing radar sensors and one reversing radar control module 
assembly.
Reversing radar system is activated when shift lever is shifted to R and reversing speed is not more than 5 km/h 
with ignition switch ON. The corresponding detected message will be displayed on multi-information display and 
buzzer in instrument cluster will sound.
Reversing radar system responds with a buzzer. The table below shows the correspondence between buzzer 
response frequency and actual obstacle distance:

Specification

Torque Specification

Tool

General Tool

Alarm Level 1 2 3 4 5

Indicated Area Safe Pre-warning Amble Immediate Stop Immediate Stop

Alarm Distance 
(cm) > 150 95 - 150 65 - 90 40 - 60 ≤ 35

Buzzer Sound 
Frequency

No Sound 
(OFF)

1Hz (ON 
500 ms/OFF 

500 ms)

2Hz (ON 
250 ms/OFF 

250 ms)

4Hz (ON 
125 ms/OFF 

125 ms)

Continuous 
Sound

Description Torque (N·m)

Fixing Bolt Between Reversing Radar Control 
Module Assembly and Body 5 ± 1

Digital Multimeter

RCH0000002

نحوه نمایش اطالعات
کنترل یونیت می باشد. سیستم رادار دنده عقب متشکل از 3 سنسور دنده عقب و یک 

کیلومتــر شــمار نمایــش  گرفتــن دســته دنــده در موقعیــت )R( و در ســرعت هــای زیــر 5Km/h  فعــال مــی شــود.پیغام هــای مربوطــه در صفحــه  ایــن سیســتم بــا قــرار 
کیلومتــر شــمار تولیــد مــی شــود. داده مــی شــود و بــوق اخطــار نیــز توســط صفحــه 
جدول زیر ارتباط بین فاصله با مانع و فرکانس بوق اخطار را نمایش می دهد.

الرم محدوده پنجمحدوده چهارمحدوده سهمحدوده دومحدوده یک نوع آ

محدوده پارکمحدوده پارکمحدوده احتیاطمحدوده پیش هشدارمحدوده ایمنوضعیت محدود

)cm( 4035-9060-15065-95<150فاصله خودرو تا مانع≥

ms500( Hz1روشن /ms500 خاموشفرکانس صدای آژیر
خاموش

 ms250(2Hzروشن 
/ms250 خاموش(

 ms125/روشن ms125(4Hz
خاموش(

بوق ممتد

استانداردها
گشتاور های مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی

گشتاور ) N.m (توضیحات

کنترل یونیت رادار دنده عقب به بدنه  1±5پیچ اتصال 

مولتی متر دیجیتال
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41

REVERSING RADAR SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Operation

Reversing radar system is an auxiliary system intended to assist driver when reversing, which consists of 
reversing radar sensor (detector), reversing radar control module assembly and alarm device (instrument 
cluster built-in buzzer). Reversing radar system is activated when shift lever is shifted to reverse range. When 
reversing radar sensor detects obstacles behind, instrument cluster built-in buzzer will sound. This can help 
driver to eliminate defects caused by blind spot and blurred vision, thus improving the driving safety when 
reversing.

1 - Instrument Cluster (Built-in Buzzer) 2 - Right Reversing Radar Sensor

3 - Reversing Radar Control Module Assembly 4 - Left Reversing Radar Sensor

5 - Center Left Reversing Radar Sensor

41

5

3

2

RM1A400010

2. سنسور دنده عقب راست کیلومتر 1. پنل 

4. سنسور دنده عقب چپ  3. یونیت سیستم هشدار دنده عقب

5. سنسور دنده عقب وسط

عملکرد
کمک به راننده در حرکت با دنده عقب طراحی شده است. که به منظور  سیستم رادار دنده عقب یکی از امکانات جانبی خودرو می باشد 

ــر شــمار( مــی باشــد. ایــن  کیلومت ــانگر و آالرم )صفحــه  ــده عقــب و سیســتم نش ــرل یونیــت دن ــده عقب،کنت ــای دن ــر سنســور ه ــده عقــب مشــتمل ب سیســتم رادار دن
کــه سنســور هــای دنــده عقــب، مانعــی را تشــخیص مــی دهنــد،  کــه دســته دنــده در موقعیــت دنــده عقــب قــرار داشــته باشــد. زمانــی  سیســتم زمانــی فعــال خواهــد شــد 
کمــک  کــور و جهــت هــای غیــر قابــل دیــد،  کیلومتــر شــمار، اطاعــات مربــوط بــه آن را نمایــش و آالرم خواهــد داد. ایــن امــر بــه راننــده در مــورد نقــاط  نمایشــگر صفحــه 
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Circuit Diagram

Reversing Radar System
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Circuit Diagram
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41 - REVERSING RADAR SYSTEM

41–8

41

ON-VEHICLE SERVICE

Reversing Radar Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
4. Remove the reversing radar sensor.

a. Disconnect the reversing radar sensor connectors 
(arrow).

b. Press clamping portion on reversing radar sensor in 
direction of arrows as shown in illustration.

c. Remove reversing radar sensor from rear bumper 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

When installing reversing radar sensor, align boss at the end of reversing radar sensor with the groove on rear 
bumper assembly, and then firmly install reversing radar sensor.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing reversing radar 
sensors.
Operate carefully to avoid damaging reversing radar sensors, when removing reversing radar sensors.

RM1A400020

RM1A400030

CAUTION

Install connectors in place when installing reversing radar sensors.
Check reversing radar system for proper operation, after installing reversing radar sensors.

سنسور دنده عقب
کردن باز 

سرویس و نگهداری

گوار پیشگیری شود.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا از بروز حوادث نا

هنگام باز و بست سنسورهای دنده عقب مراقب باشید صدمه ای نبینند.	 

پس از نصب سنسورها، کانکتور ها را به درستی وصل کنید.	 

پس از اتمام نصب سنسورها، از صحت عملکرد سیستم هشدار دنده عقب مطمئن شوید.	 

  توجه

  توجه

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر عقب را باز 
کردن سنسور دنده عقب. 4. باز 

کنید.)فلش( کانکتور سنسور های دنده عقب را جدا   .a

b. خارهای دو سمت سنسور را به طرف داخل فشار دهید)مطابق شکل(
ج نمایید. c. سنسور ها را از سپر خار

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

تذکر:
هنگام نصب سنسور های دنده عقب، راستای قرارگیری خار سنسور و شیار روی سپر را هم جهت کنید و سپس سنسور را به آرامی داخل سپر جا بزنید.	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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تست و عیب یابی
جدول ایرادات

علتایراد

کار نمیکند. سیستم هشدار دنده عقب 

)بوق اخطار به صدا در نمی آید(

خرابی فشنگی دنده عقب

ایراد سنسور دنده عقب

ایراد یونیت دنده عقب

کیلومترشمار ایراد صفحه 

کانکتور یا دسته سیم ایراد 
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41–8

41

ON-VEHICLE SERVICE

Reversing Radar Sensor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear bumper assembly (See page 49-21).
4. Remove the reversing radar sensor.

a. Disconnect the reversing radar sensor connectors 
(arrow).

b. Press clamping portion on reversing radar sensor in 
direction of arrows as shown in illustration.

c. Remove reversing radar sensor from rear bumper 
assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

HINT:

When installing reversing radar sensor, align boss at the end of reversing radar sensor with the groove on rear 
bumper assembly, and then firmly install reversing radar sensor.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing reversing radar 
sensors.
Operate carefully to avoid damaging reversing radar sensors, when removing reversing radar sensors.

RM1A400020

RM1A400030

CAUTION

Install connectors in place when installing reversing radar sensors.
Check reversing radar system for proper operation, after installing reversing radar sensors.

سنسور دنده عقب
کردن باز 

سرویس و نگهداری

گوار پیشگیری شود.	  از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید تا از بروز حوادث نا

هنگام باز و بست سنسورهای دنده عقب مراقب باشید صدمه ای نبینند.	 

پس از نصب سنسورها، کانکتور ها را به درستی وصل کنید.	 

پس از اتمام نصب سنسورها، از صحت عملکرد سیستم هشدار دنده عقب مطمئن شوید.	 

  توجه

  توجه

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سپر عقب را باز 
کردن سنسور دنده عقب. 4. باز 

کنید.)فلش( کانکتور سنسور های دنده عقب را جدا   .a

b. خارهای دو سمت سنسور را به طرف داخل فشار دهید)مطابق شکل(
ج نمایید. c. سنسور ها را از سپر خار

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

تذکر:
هنگام نصب سنسور های دنده عقب، راستای قرارگیری خار سنسور و شیار روی سپر را هم جهت کنید و سپس سنسور را به آرامی داخل سپر جا بزنید.	 
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نقشــه برقی .....................1707
عیــب یابــی ............................1708
جــدول ایــرادات..................1708
بررســی فیــوز بــوق................1708
بررســی رلــه بــوق.................1709
ســرویس و نگهــداری...................1710
بــوق ............................1710
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41 - REVERSING RADAR SYSTEM

41–9

41

Reversing Radar Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
4. Removing the reversing radar control module assembly.

a. Disconnect the reversing radar control module assembly connector.
b. Remove 2 fixing bolts (arrow) between reversing 

radar control module assembly and body, and remove 
reversing radar control module assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing reversing radar 
control module assembly.
Appropriate force should be applied, when removing reversing radar control module assembly. Be 
careful not to operate roughly.

RM1A400040

CAUTION

Tighten fixing bolts to specified torque, when installing reversing radar control module assembly.
Install connector in place when installing reversing radar control module assembly.
Check reversing radar system for proper operation, after installing reversing radar control module 
assembly.

هنگام باز کردن یونیت دنده عقب از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری نمایید.	 

پیچ ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

کانکتور یونیت دنده عقب را به درستی وصل کنید.	 

پس از نصب یونیت دنده عقب، از عملکرد صحیح سیستم هشدار دنده عقب مطمئن شوید.	 

  توجه

  توجه

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنترل یونیت سیستم هشدار دنده عقب
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. طاقچه عقب را باز 
کردن یونیت دنده عقب. 4. باز 

کنید. کانکتور یونیت دنده عقب را باز   .a
ج نمایید. کرده و آن را خار b. 2عدد پیچ نگهدارنده یونیت)فلش( را باز 
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عیــب یابــی ............................1708
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بررســی فیــوز بــوق................1708
بررســی رلــه بــوق.................1709
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بــوق ............................1710
1710............................ بازکــردن 
بازدید و بررسی.......................1710
1710.............................. بســتن 
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41

Reversing Radar Control Module Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
4. Removing the reversing radar control module assembly.

a. Disconnect the reversing radar control module assembly connector.
b. Remove 2 fixing bolts (arrow) between reversing 

radar control module assembly and body, and remove 
reversing radar control module assembly.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing reversing radar 
control module assembly.
Appropriate force should be applied, when removing reversing radar control module assembly. Be 
careful not to operate roughly.

RM1A400040

CAUTION

Tighten fixing bolts to specified torque, when installing reversing radar control module assembly.
Install connector in place when installing reversing radar control module assembly.
Check reversing radar system for proper operation, after installing reversing radar control module 
assembly.

هنگام باز کردن یونیت دنده عقب از اعمال نیروی بیش از حد به آن خودداری نمایید.	 

پیچ ها را طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.	 

کانکتور یونیت دنده عقب را به درستی وصل کنید.	 

پس از نصب یونیت دنده عقب، از عملکرد صحیح سیستم هشدار دنده عقب مطمئن شوید.	 

  توجه

  توجه

بستن
کردن می باشد. نحوه بستن برعکس باز 

کنترل یونیت سیستم هشدار دنده عقب
کردن باز 

1. سوئیچ را ببندید.
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. طاقچه عقب را باز 
کردن یونیت دنده عقب. 4. باز 

کنید. کانکتور یونیت دنده عقب را باز   .a
ج نمایید. کرده و آن را خار b. 2عدد پیچ نگهدارنده یونیت)فلش( را باز 
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42 - HORN

42–3

42

HORN

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with single electronic horn (high pitched) system.
Horn system consists of following components:

Horn: high pitched horn is installed on body frame side rail.
Horn switch: installed on steering wheel.
Horn fuse: located in engine compartment fuse and relay box.
Horn relay: located in engine compartment fuse and relay box.

1 - Horn Switch 2 - Engine Compartment Fuse and Relay Box

3 - High Pitched Horn

RM1A410001

3

2

1

2 جعبه فیوز محفظه موتور کلید بوق  1

3 بوق تن باال

این خودرو به بوق تن باال مجهز شده است.
سیستم بوق متشکل از اجزا زیر است:

که پشت سپر جلو نصب شده اند.	  بوق تن باال 
که بر روی غربیلک فرمان قرار دارد.	  کلید بوق 
فیوز بوق واقع در جعبه فیوز محفظه موتور.	 
رله بوق واقع در جعبه  فیوز محفظه موتور.	 

معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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41 - بوق
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HORN

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with single electronic horn (high pitched) system.
Horn system consists of following components:

Horn: high pitched horn is installed on body frame side rail.
Horn switch: installed on steering wheel.
Horn fuse: located in engine compartment fuse and relay box.
Horn relay: located in engine compartment fuse and relay box.

1 - Horn Switch 2 - Engine Compartment Fuse and Relay Box

3 - High Pitched Horn
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3 بوق تن باال

این خودرو به بوق تن باال مجهز شده است.
سیستم بوق متشکل از اجزا زیر است:

که پشت سپر جلو نصب شده اند.	  بوق تن باال 
که بر روی غربیلک فرمان قرار دارد.	  کلید بوق 
فیوز بوق واقع در جعبه فیوز محفظه موتور.	 
رله بوق واقع در جعبه  فیوز محفظه موتور.	 
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Circuit Diagram
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Specification

Torque Specification

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Horn Bracket Fixing Nut 16 ± 2

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 

ابزار
ابزار عمومی

)N.M(گشتاور عنوان

16±2 مهره پایه بوق

مولتیمتر دیجیتال
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Torque Specification

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Horn Bracket Fixing Nut 16 ± 2

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورهای مجاز جدول 
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Horn Relay Inspection

1. Check the horn relay.
a. Remove horn relay from engine compartment fuse 

and relay box.
b. Check the horn relay.

If result is not as specified, replace relay.

RM1A410011

-+

142

5

3

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

Terminal 3 - 
Terminal 5

When battery 
voltage is not 

applied between 
terminal 2 and 

terminal 1

No continuity

Terminal 3 - 
Terminal 5

When battery 
voltage is applied 
between terminal 
2 and terminal 1

Continuity

بررسی رله بوق
کردن رله بوق 1. نحوه بررسی 

کنید. ج  a. رله بوق را از جعبه فیوز محفظه موتور خار
کنید.  b. رله را طبق جدول زیر تست 

وضعیتشرایطارتباط مولتی متر

که ولتاژ باتری بهترمینال 3و 5  وقتی 
 ترمینال 1 و2 اعمال نشده

است.

قطع

که ولتاژ باتری بهترمینال 3و 5  وقتی 
ترمینال 1 و2 اعمال شود.

وصل

کنید. گر نتیجه بررسی مطابق جدول فوق نیست، رله بوق را تعویض  ا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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42 - HORN

42–6

42

DIAGNOSIS & TESTING

Problem Symptoms Table

HINT:

Use symptoms table below to help determine cause of problem.  Check each suspected area in sequence. 
Repair or adjust faulty components, or replace as necessary.

Horn Fuse Inspection

1. Identify horn fuse in engine compartment fuse and relay 
box.

2. Check the horn fuse.
a. Using a fuse puller, remove horn fuse (15 A).
b. Check if fuse is blown. Replace fuse if it is blown.

Symptom Suspected Area See page

Horn does not sound

Horn fuse (blown) 54-32

High pitched horn (damaged) 42-8

Horn switch (damaged) 31-90

Spiral cable (damaged) 31-92

Wire harness (short or open) -

E
F27 15A

RM1A410010

CAUTION

Use a fuse with the same specification as original fuse to avoid affecting normal usage of electrical 
equipment.

عیب یابی
جدول ایرادات

دالیل ممکن ایراد

سوختن فیوز

کار نمی کند خرابی بوقبوق 

کلید بوق ایراد 

کابل حلزونی ایراد 

ایراد دسته سیم

بازدید فیوز بوق
1. محل فیوز در جعبه فیوز محفظه موتور در شکل مقابل نشان داده شده است.

کنید. 2. فیوز بوق را بررسی 
a. فیوز 15 آمپری بوق را بیرون بکشید.

کنید. b. در صورت سوختن فیوز، آن را تعویض 

برای جلوگیری از بروز اختالل در عملکرد مدارهای برقی از فیوزهایی که دارای مشخصات یکسان با فیوز اصلی خودرو هستند، استفاده کنید.	 

  توجه
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Horn Relay Inspection

1. Check the horn relay.
a. Remove horn relay from engine compartment fuse 

and relay box.
b. Check the horn relay.

If result is not as specified, replace relay.
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قطع
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DIAGNOSIS & TESTING

Problem Symptoms Table

HINT:

Use symptoms table below to help determine cause of problem.  Check each suspected area in sequence. 
Repair or adjust faulty components, or replace as necessary.

Horn Fuse Inspection

1. Identify horn fuse in engine compartment fuse and relay 
box.

2. Check the horn fuse.
a. Using a fuse puller, remove horn fuse (15 A).
b. Check if fuse is blown. Replace fuse if it is blown.

Symptom Suspected Area See page

Horn does not sound

Horn fuse (blown) 54-32

High pitched horn (damaged) 42-8

Horn switch (damaged) 31-90

Spiral cable (damaged) 31-92

Wire harness (short or open) -

E
F27 15A

RM1A410010

CAUTION

Use a fuse with the same specification as original fuse to avoid affecting normal usage of electrical 
equipment.

عیب یابی
جدول ایرادات

دالیل ممکن ایراد

سوختن فیوز

کار نمی کند خرابی بوقبوق 

کلید بوق ایراد 

کابل حلزونی ایراد 

ایراد دسته سیم

بازدید فیوز بوق
1. محل فیوز در جعبه فیوز محفظه موتور در شکل مقابل نشان داده شده است.

کنید. 2. فیوز بوق را بررسی 
a. فیوز 15 آمپری بوق را بیرون بکشید.

کنید. b. در صورت سوختن فیوز، آن را تعویض 

برای جلوگیری از بروز اختالل در عملکرد مدارهای برقی از فیوزهایی که دارای مشخصات یکسان با فیوز اصلی خودرو هستند، استفاده کنید.	 
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ON-VEHICLE SERVICE

Horn

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the high pitched horn.

a. Disconnect high pitched horn wire harness connector 
(1).

b. Remove fixing nut (arrow) from high pitched horn 
bracket, and remove high pitched horn.
(Tightening torque: 16 ± 2 N·m)

Inspection

1. Check the high pitched horn.
Apply battery voltage to high pitched horn and check the 
operation of high pitched horn.

If result is not as specified, replace high pitched horn.
2. Check the wire harness.

Using a digital multimeter, check horn system wire harness for an open, short or ground failure. 
Replace wire harness if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

1

RM1A410020

RM1A410030

-+

2 1

Measurement 

Condition
Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
(+) - Terminal 1
Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Horn sounds

CAUTION

Tighten fixing nut to specified torque.
Install connector in place.

سرویس و نگهداری
بوق

بازکردن
1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
3. سپر جلو را بازکنید.

کردن بوق 4. باز 
کنید.)1( a. سوکت بوق را جدا 

ج نمایید.  کرده و بوق را خار b. مهره پایه نگهدارنده بوق )فلش( را باز 

)16±2N.m: گشتاور مهره(

بازدید و بررسی
1. بررسی عملکرد بوق

با اعمال ولتاژ باتری به بوق، عملکرد آن را بررسی نمایید.

کنید. گر بوق صدا ندارد، آن را تعویض  ا
کشی 2. بررسی سیم 

کنید و  توسط مولتیمتر سیمکشی را از لحاظ قطعی، اتصالی یا اتصال بدنه ضعیف بررسی 
در صورت معیوب بودن، سیمکشی را تعویض نمایید.

بستن
نحوه بستن برعکس بازکردن است.

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق 

کنید.	  کانکتورها را به درستی نصب 

  توجه

وضعیتشرایطارتباط ترمینال های بوق

مثبت باتری به ترمینال1

منفی باتری به ترمینال2

بوق صدا داردهمیشه
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ON-VEHICLE SERVICE

Horn

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front bumper assembly (See page 49-8).
4. Remove the high pitched horn.

a. Disconnect high pitched horn wire harness connector 
(1).

b. Remove fixing nut (arrow) from high pitched horn 
bracket, and remove high pitched horn.
(Tightening torque: 16 ± 2 N·m)

Inspection

1. Check the high pitched horn.
Apply battery voltage to high pitched horn and check the 
operation of high pitched horn.

If result is not as specified, replace high pitched horn.
2. Check the wire harness.

Using a digital multimeter, check horn system wire harness for an open, short or ground failure. 
Replace wire harness if necessary.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
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Condition

Specified 

Condition

Battery positive 
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Battery negative 
(-) - Terminal 2

Always Horn sounds

CAUTION

Tighten fixing nut to specified torque.
Install connector in place.

سرویس و نگهداری
بوق

بازکردن
1. سوئیچ را ببندید.

کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2
3. سپر جلو را بازکنید.

کردن بوق 4. باز 
کنید.)1( a. سوکت بوق را جدا 

ج نمایید.  کرده و بوق را خار b. مهره پایه نگهدارنده بوق )فلش( را باز 

)16±2N.m: گشتاور مهره(

بازدید و بررسی
1. بررسی عملکرد بوق

با اعمال ولتاژ باتری به بوق، عملکرد آن را بررسی نمایید.

کنید. گر بوق صدا ندارد، آن را تعویض  ا
کشی 2. بررسی سیم 

کنید و  توسط مولتیمتر سیمکشی را از لحاظ قطعی، اتصالی یا اتصال بدنه ضعیف بررسی 
در صورت معیوب بودن، سیمکشی را تعویض نمایید.

بستن
نحوه بستن برعکس بازکردن است.

کنید.	  گشتاور توصیه شده سفت  پیچ ها را طبق 

کنید.	  کانکتورها را به درستی نصب 

  توجه

وضعیتشرایطارتباط ترمینال های بوق

مثبت باتری به ترمینال1

منفی باتری به ترمینال2

بوق صدا داردهمیشه
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Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–3

43

OTHER SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Cigarette lighter assembly is located on lower center storage box.

1 - Auxiliary Fascia Console Assembly 2 - Lower Center Storage Box

3 - Cigarette Lighter Socket 4 - Cigarette Lighter Retainer

5 - Cigarette Lighter Element

RM1A420001

1

2

3
4

5

کنسول وسط کنسول وسط1-  2- قاب باالیی 

4- پایه نگهدارنده3- مغزی

5- فندک

کنسول وسط قرار دارد. فندک داخل قاب باالیی 

معرفی
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42 - فندک

آشنایی

Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–3

43

OTHER SYSTEM

GENERAL INFORMATION

Description

Cigarette lighter assembly is located on lower center storage box.

1 - Auxiliary Fascia Console Assembly 2 - Lower Center Storage Box

3 - Cigarette Lighter Socket 4 - Cigarette Lighter Retainer

5 - Cigarette Lighter Element

RM1A420001

1

2

3
4

5

کنسول وسط کنسول وسط1-  2- قاب باالیی 

4- پایه نگهدارنده3- مغزی

5- فندک

کنسول وسط قرار دارد. فندک داخل قاب باالیی 

معرفی
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42 - فندک

Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–6

43

e. Push outward cigarette lighter assembly, then press 
claws on cigarette lighter socket to push out cigarette 
lighter, in directions of arrows as shown in illustration.

f. Separate cigarette lighter socket and cigarette lighter 
retainer in directions of arrows as shown in illustration.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.
HINT:

When installing cigarette lighter, align protrusions of 
cigarette lighter socket with slots on lower center storage 
box as shown in illustration, and install cigarette lighter 
securely.

RM1A420030

RM1A420040

RM1A420050

CAUTION

Check cigarette lighter for proper operation, after installing cigarette lighter assembly.

e. مجموعــه فنــدک را بــه بیــرون بکشــید و ســپس خــار روی مغــزی فنــدک را بــه داخــل 
فشــار داده و در جهــت فلــش مشــخص شــده در شــکل، مجموعــه فنــدک را از قــاب 

ــد. کنی ــدا  ــول ج کنس

کنید.) طبق جهت فلش در شکل( f. پایه فندک را از مغزی جدا 

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس مراحل باز 

تذکر:
کنســول هــم  ک هــای روی قــاب  هنــگام نصــب مغــزی فنــدک، زائده هــای آن را بــا چا

ــه جــا زدن آن نماییــد. راســتا نمــوده و ســپس اقــدام ب

پس از نصب فندک از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.	 

  توجه
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42 - فندک

Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–5

43

ON-VEHICLE SERVICE

Cigarette Lighter Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the shift knob assembly.
4. Remove the cigarette lighter assembly.

a. Remove cigarette lighter element in direction of arrow 
as shown in illustration.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from the lower part of 
storage box.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips on lower center storage box, and remove 
lower center storage box.

d. Disconnect the cigarette lighter connector (arrow).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing cigarette lighter assembly.
Appropriate force should be applied, when removing cigarette lighter assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent lower center storage box assembly from being scratched, when removing cigarette lighter 
assembly.

RM1A420010

RM1A420011

RM1A420020

سرویس و نگهداری
فندک

کرده وسوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سردنده را باز 
4. بازکردن فندک

کنید. ج  a. المنت فندک را طبق فلش نمایش داده شده در شکل خار

کنید.)فلش( کنسول وسط را باز  b. 2عدد پیچ نگهدارنده قاب باالیی 
c. به وسیله پیچ گوشتی تخت نوار پیچ شده با احتیاط قاب باالیی کنسول وسط باز شود.

کنید. d. سوکت فندک )فلش( را جدا 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1715

42 - فندک

Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–6

43
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RM1A420030

RM1A420040
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42 - فندک

Chery Automobile Co., Ltd.

43 - OTHER SYSTEM

43–5

43

ON-VEHICLE SERVICE

Cigarette Lighter Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the shift knob assembly.
4. Remove the cigarette lighter assembly.

a. Remove cigarette lighter element in direction of arrow 
as shown in illustration.

b. Remove 2 fixing screws (arrow) from the lower part of 
storage box.

c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips on lower center storage box, and remove 
lower center storage box.

d. Disconnect the cigarette lighter connector (arrow).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing cigarette lighter assembly.
Appropriate force should be applied, when removing cigarette lighter assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent lower center storage box assembly from being scratched, when removing cigarette lighter 
assembly.
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سرویس و نگهداری
فندک

کرده وسوئیچ را ببندید. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کنید. 3. سردنده را باز 
4. بازکردن فندک

کنید. ج  a. المنت فندک را طبق فلش نمایش داده شده در شکل خار

کنید.)فلش( کنسول وسط را باز  b. 2عدد پیچ نگهدارنده قاب باالیی 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

مکانیزم شیشه باالبر   درب عقب..۱۷۷۹
بازکــردن .......................۱۷۷۹
بازدیــد و بررســی.................۱۷۸۰
۱۷۸۰......................... بســتن 
شیشــه جلــو خــودرو..............۱۷۸۱
بازکــردن ........................۱۷۸۱
بســتن .........................۱۷۸۳
شیشــه عقــب...................۱۷۸۷
بازکــردن .......................۱۷۸۷
بســتن .........................۱۷۸۹
کن شیشــه عقــب خودرو.....۱۷۹۳ گرم 
آشــنایی ........................۱۷۹۳
۱۷۹۳........................ معرفــی 
نقشــه برقی.....................۱۷۹۴
جدول ایرادات..................۱۷۹۶
رویه بازدید و بررسی.............۱۷۹۵
کلید گرم کن شیشه عقب.........۱۸۰۰
۱۸۰۰....................... بازکــردن 
۱۸۰۰......................... بســتن 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

ست فهر
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عملکرد اصلی اجزا سیســتم.......1720
عملکــرد سیســتم................1720
بررسی عملکرد سیســتم..........1721
اســتانداردها ....................1722
ابزارهــا .........................1723
نقشــه برقی .....................1724
عیــب یابــی ............................1727
جدول ایرادات..................1727
بازدید و بررسی اتصاالت بدنه....1727
کدهای خطــا.............1728  لیســت 

سرویس و نگهداری...............1760
کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ.1760
بازکــردن ........................1760
بستن ..........................1762
نوار دور درب جلو................1763
بازکــردن .......................1763
بستن ..........................1763
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–4

44

Power window control system controls each window glass UP/DOWN function, by operating the glass 
regulating switches on door inner protector assembly. Its main controls include: front left door glass regulating 
switch (built into driver side door) and glass regulating switches (built into front and rear passenger side 
doors). Pulling/Pushing front left door glass regulating switch or any power glass regulating switch results in 
an UP/DOWN signal transmitted to corresponding power glass regulator motor, thus controlling the UP/
DOWN operation of its respective power window glass.

1 - Front Windshield Assembly 2 - Front Left Door Glass Assembly

3 - Rear Left Door Glass Assembly 4 - Rear Left Door Triangular Window Glass

5 - Front Right Door Glass Assembly 6 - Rear Right Door Glass Assembly 

7 - Rear Right Door Triangular Window Glass 8 - Rear Windshield Assembly

1 - Front Right Door Glass Regulating Switch 
Assembly

2 - Rear Right Door Glass Regulating Switch 
Assembly

3 - Front Left Door Glass Regulating Switch 
Assembly

4 - Rear Left Door Glass Regulating Switch 
Assembly

5 - Rear Left Door Glass Regulator 6 - Front Left Door Glass Regulator

7 - Rear Right Door Glass Regulator 8 - Front Right Door Glass Regulator

RM1A430020

5

6

8

7

1
2

3

4

۲.شیشه در جلو سمت چپ۱.شیشه جلو 

۴.شیشه  لچکی در عقب سمت چپ۳.شیشه در عقب سمت چپ

۶.شیشه در عقب سمت راست۵.شیشه در جلو سمت راست 

۸.شیشه عقب۷.شیشه لچکی  درب عقب سمت راست 

کلید باال برشیشه در جلو سمت راست کلید باال برشیشه در عقب سمت راست۱.مجموعه  ۲.مجموعه 

کلید باال برشیشه در جلو سمت چپ کلید باال برشیشه در عقب سمت چپ۳.مجموعه  ۴.مجموعه 

۶.مکانیزم شیشه باالبر در جلو سمت چپ۵.مکانیزم شیشه باالبر در عقب سمت چپ

۸.مکانیزم شیشه باالبر در جلو سمت راست۷. مکانیزم شیشه باالبر در عقب سمت راست
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–3

44

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

GENERAL INFORMATION

Description

RM1A430010

1

8
7

6
5

2
3

4

آشنایی
معرفی
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–4

44

Power window control system controls each window glass UP/DOWN function, by operating the glass 
regulating switches on door inner protector assembly. Its main controls include: front left door glass regulating 
switch (built into driver side door) and glass regulating switches (built into front and rear passenger side 
doors). Pulling/Pushing front left door glass regulating switch or any power glass regulating switch results in 
an UP/DOWN signal transmitted to corresponding power glass regulator motor, thus controlling the UP/
DOWN operation of its respective power window glass.

1 - Front Windshield Assembly 2 - Front Left Door Glass Assembly

3 - Rear Left Door Glass Assembly 4 - Rear Left Door Triangular Window Glass

5 - Front Right Door Glass Assembly 6 - Rear Right Door Glass Assembly 

7 - Rear Right Door Triangular Window Glass 8 - Rear Windshield Assembly

1 - Front Right Door Glass Regulating Switch 
Assembly

2 - Rear Right Door Glass Regulating Switch 
Assembly

3 - Front Left Door Glass Regulating Switch 
Assembly

4 - Rear Left Door Glass Regulating Switch 
Assembly

5 - Rear Left Door Glass Regulator 6 - Front Left Door Glass Regulator

7 - Rear Right Door Glass Regulator 8 - Front Right Door Glass Regulator

RM1A430020

5

6

8

7

1
2

3

4

۲.شیشه در جلو سمت چپ۱.شیشه جلو 

۴.شیشه  لچکی در عقب سمت چپ۳.شیشه در عقب سمت چپ

۶.شیشه در عقب سمت راست۵.شیشه در جلو سمت راست 

۸.شیشه عقب۷.شیشه لچکی  درب عقب سمت راست 

کلید باال برشیشه در جلو سمت راست کلید باال برشیشه در عقب سمت راست۱.مجموعه  ۲.مجموعه 

کلید باال برشیشه در جلو سمت چپ کلید باال برشیشه در عقب سمت چپ۳.مجموعه  ۴.مجموعه 

۶.مکانیزم شیشه باالبر در جلو سمت چپ۵.مکانیزم شیشه باالبر در عقب سمت چپ

۸.مکانیزم شیشه باالبر در جلو سمت راست۷. مکانیزم شیشه باالبر در عقب سمت راست
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44

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

GENERAL INFORMATION

Description

RM1A430010

1

8
7

6
5

2
3

4

آشنایی
معرفی
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Operation Inspection

1. Check the power window lock switch.
a. Check that front and rear passenger side power window glass cannot be operated with front and rear 

passenger side power glass regulating switches, when power window lock switch is pressed.
OK: Operations of front and rear passenger power glass regulating switches are disabled.

b. Check that front and rear passenger side power 
window glass can be operated with front and rear 
passenger side power glass regulating switches, 
when power window lock switch is pressed again.
OK: Operations of front and rear passenger side 

power glass regulating switches are enabled.

2. Check the manual UP/DOWN function.
a. Check that driver side power window glass operates as follows:
OK

b. Check that power window glass other than driver side power window glass operates as follows:
OK

3. Check the remote manual UP/DOWN function.
a. Check that driver side power window glass operates as follows:
OK

RM1A430030

Condition
Front Left Door Glass 

Regulating Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON Driver side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Condition
Power Glass 

Regulating Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON
Window lock switch 
OFF

Passenger side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Rear left side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Rear right side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Condition
Glass Regulating 

Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON Driver side
Fully pulled UP (close)

Fully pushed DOWN (open)

بررسی عملکرد سیستم
کنید .  کنترل  کلید قفل شیشه را   .1

کند .  کار نمی  کلید های باالبر خود آنها  کلید قفل شیشه را فشار داده اید ،  شیشه عقب و جلو سمت سرنشینان  با  که وقتی   کنید  a.  اطمینان حاصل 
کلید های  شیشه های سرنشینان عقب و جلو غیر فعال شده است .  گر درست است ،    ا

کنید .  کنترل  2. عملکرد باال و پایین رفتن شیشه ها را 
کند : کار می  که  شیشه باالبر سمت راننده به ترتیب زیر  a.   مطمئن شوید 

کلیــد قفــل شیشــه را مجــددًا فشــار دادیــد،  شیشــه  کــه وقتــی   کنیــد  b. اطمینــان حاصــل 
کنــد .  کار مــی  کلیــد هــای باالبــر خــود آنهــا  عقــب و جلــو ســمت سرنشــینان  بــا 

کلید های  شیشه های سرنشینان عقب و جلو فعال شده است .  گر درست است ،   ا

کنند : کار می  که  شیشه ها)غیر از شیشه سمت راننده( به ترتیب زیر  مطمئن شوید   .b
کار میکند :   درست 

کار میکند : درست 

کلید کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

باال است ) بسته(باال فشرده شده است سمت راننده سوئیچ باز است

پایین است )باز(پایین فشرده شده است 

کلید کلید باالبر شیشه وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

· سوئیچ باز 	
است .

· کلید قفل 	
شیشه باالبرها 
خاموش است 

کشیده شده است سمت سرنشین جلو باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب  چپ باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب راست باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 
کنید .  کنترل  3.عملکرد باالرفتن شیشه ها از راه دور)ریموت( را 

کند : کار می  که  شیشه باالبرسمت راننده به ترتیب زیر  a. مطمئن شوید 
کار میکند :   درست 

کلید کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

کشیده شده است سمت راننده سوئیچ باز است باال است ) بسته(کاماًل باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(کاماًل پایین 
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کارکرد اجزای اصلی سیستم

عملکرد سیستم

توضیحقطعه 

کلید های کلید قفل شیشه باالبرها  کارکرد   گرفته است و   کلید در رو دری درب سمت چپ قرار  این 
کند.  کنترل می  باالبر  شیشه  های سمت سرنشینان عقب و جلو را 

کلید   کلید قفل می شود ،  باال و پایین بردن شیشه ها تنها  با  وقتی این 
سمت راننده ممکن خواهد بود . 

در رو دری هر درب قرار دارد .کلید شیشه باالبر
کلید  وظیفه باال و پایین بردن  شیشه مربوطه را بر عهده دارد . هر 

کند . مکانیزم شیشه باالبر  موقعیت  شیشه  را عوض می 

توضیحکارکرد )وظیفه(

کلید ، عملکرد باال رفتن شیشه  کردن  کلید شیشه باالبر به سمت باال فشرده می شود ، شیشه را به سمت باال می آورد و با رها  وقتی 
شیشه در موقعیت  فعلی خود متوقف می ماند . 

کردن عملکرد پایین آمدن شیشه  کلید شیشه باالبر به سمت پایین فشرده می شود ، شیشه را به سمت پایین  می آورد و با رها  وقتی 
کلید ، شیشه در موقعیت  فعلی خود متوقف می ماند .

کلید باالبر، شیشه به صورت خودکار به سمت پایین حرکت می کند و  برای متوقف نمودن شیشه در عملکرد پایین آمدن خودکار  شیشه با فشار 
کشید .  کلید را فشار داد یا  وضعیت دلخواه ، باید مجددًا این 

که  شیشه  سمت راننده تنها عملکرد باال رفتن خودکار  شیشه این عملکرد  برای شیشه سمت راننده فعال است و  این امکان را فراهم می کند 
کند و برای  توقف آن در وضعیت  کلید  شیشه جلو سمت چپ،  به صورت خودکار به باال  حرکت  کشیدن  با 

کشید و یا فشار داد . دلخواه ، باید آن را مجددًا 

کلید های باال/پایین مربوطه عملکرد قفل شیشه باالبرها  این بخش تمامی  فعالیت های باال و پایین رفتن شیشه سمت سرنشینان را  با 
کلید قفل شیشه ها را فشار داد .  در این حالت ، تنها شیشه  کار می اندازد و برای فعال سازی آن باید   از 

کلید قفل شیشه را فشار داد. کار می کند . برای غیر فعال نمودن این عملکرد ، باید  مجددًا  سمت راننده  
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44

Operation Inspection

1. Check the power window lock switch.
a. Check that front and rear passenger side power window glass cannot be operated with front and rear 

passenger side power glass regulating switches, when power window lock switch is pressed.
OK: Operations of front and rear passenger power glass regulating switches are disabled.

b. Check that front and rear passenger side power 
window glass can be operated with front and rear 
passenger side power glass regulating switches, 
when power window lock switch is pressed again.
OK: Operations of front and rear passenger side 

power glass regulating switches are enabled.

2. Check the manual UP/DOWN function.
a. Check that driver side power window glass operates as follows:
OK

b. Check that power window glass other than driver side power window glass operates as follows:
OK

3. Check the remote manual UP/DOWN function.
a. Check that driver side power window glass operates as follows:
OK

RM1A430030

Condition
Front Left Door Glass 

Regulating Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON Driver side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Condition
Power Glass 

Regulating Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON
Window lock switch 
OFF

Passenger side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Rear left side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Rear right side
Pulled UP (close)

Pushed DOWN (open)

Condition
Glass Regulating 

Switch
Switch Operation Power Window Glass

Ignition switch ON Driver side
Fully pulled UP (close)

Fully pushed DOWN (open)

بررسی عملکرد سیستم
کنید .  کنترل  کلید قفل شیشه را   .1

کند .  کار نمی  کلید های باالبر خود آنها  کلید قفل شیشه را فشار داده اید ،  شیشه عقب و جلو سمت سرنشینان  با  که وقتی   کنید  a.  اطمینان حاصل 
کلید های  شیشه های سرنشینان عقب و جلو غیر فعال شده است .  گر درست است ،    ا

کنید .  کنترل  2. عملکرد باال و پایین رفتن شیشه ها را 
کند : کار می  که  شیشه باالبر سمت راننده به ترتیب زیر  a.   مطمئن شوید 

کلیــد قفــل شیشــه را مجــددًا فشــار دادیــد،  شیشــه  کــه وقتــی   کنیــد  b. اطمینــان حاصــل 
کنــد .  کار مــی  کلیــد هــای باالبــر خــود آنهــا  عقــب و جلــو ســمت سرنشــینان  بــا 

کلید های  شیشه های سرنشینان عقب و جلو فعال شده است .  گر درست است ،   ا

کنند : کار می  که  شیشه ها)غیر از شیشه سمت راننده( به ترتیب زیر  مطمئن شوید   .b
کار میکند :   درست 

کار میکند : درست 

کلید کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

باال است ) بسته(باال فشرده شده است سمت راننده سوئیچ باز است

پایین است )باز(پایین فشرده شده است 

کلید کلید باالبر شیشه وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

· سوئیچ باز 	
است .

· کلید قفل 	
شیشه باالبرها 
خاموش است 

کشیده شده است سمت سرنشین جلو باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب  چپ باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب راست باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 
کنید .  کنترل  3.عملکرد باالرفتن شیشه ها از راه دور)ریموت( را 

کند : کار می  که  شیشه باالبرسمت راننده به ترتیب زیر  a. مطمئن شوید 
کار میکند :   درست 

کلید کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ وضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

کشیده شده است سمت راننده سوئیچ باز است باال است ) بسته(کاماًل باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(کاماًل پایین 
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کارکرد اجزای اصلی سیستم

عملکرد سیستم

توضیحقطعه 

کلید های کلید قفل شیشه باالبرها  کارکرد   گرفته است و   کلید در رو دری درب سمت چپ قرار  این 
کند.  کنترل می  باالبر  شیشه  های سمت سرنشینان عقب و جلو را 

کلید   کلید قفل می شود ،  باال و پایین بردن شیشه ها تنها  با  وقتی این 
سمت راننده ممکن خواهد بود . 

در رو دری هر درب قرار دارد .کلید شیشه باالبر
کلید  وظیفه باال و پایین بردن  شیشه مربوطه را بر عهده دارد . هر 

کند . مکانیزم شیشه باالبر  موقعیت  شیشه  را عوض می 

توضیحکارکرد )وظیفه(

کلید ، عملکرد باال رفتن شیشه  کردن  کلید شیشه باالبر به سمت باال فشرده می شود ، شیشه را به سمت باال می آورد و با رها  وقتی 
شیشه در موقعیت  فعلی خود متوقف می ماند . 

کردن عملکرد پایین آمدن شیشه  کلید شیشه باالبر به سمت پایین فشرده می شود ، شیشه را به سمت پایین  می آورد و با رها  وقتی 
کلید ، شیشه در موقعیت  فعلی خود متوقف می ماند .

کلید باالبر، شیشه به صورت خودکار به سمت پایین حرکت می کند و  برای متوقف نمودن شیشه در عملکرد پایین آمدن خودکار  شیشه با فشار 
کشید .  کلید را فشار داد یا  وضعیت دلخواه ، باید مجددًا این 

که  شیشه  سمت راننده تنها عملکرد باال رفتن خودکار  شیشه این عملکرد  برای شیشه سمت راننده فعال است و  این امکان را فراهم می کند 
کند و برای  توقف آن در وضعیت  کلید  شیشه جلو سمت چپ،  به صورت خودکار به باال  حرکت  کشیدن  با 

کشید و یا فشار داد . دلخواه ، باید آن را مجددًا 

کلید های باال/پایین مربوطه عملکرد قفل شیشه باالبرها  این بخش تمامی  فعالیت های باال و پایین رفتن شیشه سمت سرنشینان را  با 
کلید قفل شیشه ها را فشار داد .  در این حالت ، تنها شیشه  کار می اندازد و برای فعال سازی آن باید   از 

کلید قفل شیشه را فشار داد. کار می کند . برای غیر فعال نمودن این عملکرد ، باید  مجددًا  سمت راننده  
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44–8

44

Tools

Special Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

Digital Multimeter

RCH0000002

ابزار
ابزار عمومی

ابزار عمومی

کننده تزئینات ابزار جدا 

مولتی متر دیجیتال
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کنند : کار می  که  شیشه ها)غیر از شیشه سمت راننده( به ترتیب زیر  b. مطمئن شوید 
کار میکنند :   درست 

کلید کلید باالبر شیشهوضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

· سوئیچ باز است .	

· کلید قفل شیشه های 	
خودرو غیرفعال است .

کشیده شده است سمت سرنشین باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب چپ باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب راست باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

استانداردها

گشتاور  )N.m (عنوان  

0.5 ± 1.5 پیچ اتصال صفحه روکش در جلو

1 ± 7پیچ اتصال ریل راهنمای  شیشه در جلو 

1 ± 7پیچ اتصال مکانیزم شیشه باالبر در جلو

1 ± 7مهره اتصال مکانیزم شیشه باالبر در جلو

0.5 ± 1.5پیچ اتصال صفحه روکش در عقب 

1 ± 7پیچ اتصال ریل راهنمای  جلو شیشه در عقب 

1 ± 7پیچ اتصال  شیشه باالبردر عقب 

1 ± 7مهره اتصال شیشه باالبردر عقب 
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.
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کنند : کار می  که  شیشه ها)غیر از شیشه سمت راننده( به ترتیب زیر  b. مطمئن شوید 
کار میکنند :   درست 

کلید کلید باالبر شیشهوضعیت وضعیت شیشه وضعیت 

· سوئیچ باز است .	

· کلید قفل شیشه های 	
خودرو غیرفعال است .

کشیده شده است سمت سرنشین باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب چپ باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

کشیده شده است سمت عقب راست باال است ) بسته(باال 

کشیده شده است  پایین است )باز(پایین 

استانداردها

گشتاور  )N.m (عنوان  

0.5 ± 1.5 پیچ اتصال صفحه روکش در جلو

1 ± 7پیچ اتصال ریل راهنمای  شیشه در جلو 

1 ± 7پیچ اتصال مکانیزم شیشه باالبر در جلو

1 ± 7مهره اتصال مکانیزم شیشه باالبر در جلو

0.5 ± 1.5پیچ اتصال صفحه روکش در عقب 

1 ± 7پیچ اتصال ریل راهنمای  جلو شیشه در عقب 

1 ± 7پیچ اتصال  شیشه باالبردر عقب 

1 ± 7مهره اتصال شیشه باالبردر عقب 
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عیب یابی
جدول ایرادات

نکته: 
کنیــد  کنتــرل  ج در جــدول زیــر بــرای  تعییــن عیــب و ایــراد خــودرو اســتفاده نماییــد . بخــش هــای تعییــن شــده و احتمالــی بــه ایــراد را بــه ترتیــب  از عالئــم و علــل منــدر

کنیــد .  و  قطعــات معیــوب را تعمیــر و یــا تعویــض نماییــد . در صــورت لــزوم قطعــه را تعویــض 

محل عیب احتمالی ایراد

کار نمی  کلید شیشه باالبر سمت راننده  شیشه سمت سرنشین و راننده  با 
کند.

عیب در منبع تغذیه ، فیوز 

کلید شیشه باالبر معیوب است 

مکانیزم شیشه باالبر سمت راننده / سرنشین معیوب است 

کانکتور یا دسته سیم مشکل دارند . 

کنترل بدنه )BCM ( مشکل دارد  واحد 

کند  کار نمی  کلید سمت سرنشین  شیشه سمت سرنشین با 

عیب در منبع تغذیه ، فیوز 

کلید شیشه باالبر  سمت  سرنشین معیوب است 

مکانیزم شیشه باالبرسمت راننده / سرنشین معیوب است 

کانکتور یا دسته سیم مشکل دارند . 

کنترل بدنه )BCM ( مشکل دارد  واحد 

اتصال بدنه مشکل دارد شیشه باالبر عیب موقت دارد 

کانکتور یا دسته سیم است  عیب در 

بازدید و بررسی اتصاالت بدنه
کل سیســتم مــدار  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب در  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی   نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت بــار شــود . ایــن  معــرض رطوبــت ، ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

وضعیــت بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال اثر را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

عیب یابی
جدول ایرادات

نکته: 
کنیــد  کنتــرل  ج در جــدول زیــر بــرای  تعییــن عیــب و ایــراد خــودرو اســتفاده نماییــد . بخــش هــای تعییــن شــده و احتمالــی بــه ایــراد را بــه ترتیــب  از عالئــم و علــل منــدر

کنیــد .  و  قطعــات معیــوب را تعمیــر و یــا تعویــض نماییــد . در صــورت لــزوم قطعــه را تعویــض 

محل عیب احتمالی ایراد

کار نمی  کلید شیشه باالبر سمت راننده  شیشه سمت سرنشین و راننده  با 
کند.

عیب در منبع تغذیه ، فیوز 

کلید شیشه باالبر معیوب است 

مکانیزم شیشه باالبر سمت راننده / سرنشین معیوب است 

کانکتور یا دسته سیم مشکل دارند . 

کنترل بدنه )BCM ( مشکل دارد  واحد 

کند  کار نمی  کلید سمت سرنشین  شیشه سمت سرنشین با 

عیب در منبع تغذیه ، فیوز 

کلید شیشه باالبر  سمت  سرنشین معیوب است 

مکانیزم شیشه باالبرسمت راننده / سرنشین معیوب است 

کانکتور یا دسته سیم مشکل دارند . 

کنترل بدنه )BCM ( مشکل دارد  واحد 

اتصال بدنه مشکل دارد شیشه باالبر عیب موقت دارد 

کانکتور یا دسته سیم است  عیب در 

بازدید و بررسی اتصاالت بدنه
کل سیســتم مــدار  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب در  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی   نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت بــار شــود . ایــن  معــرض رطوبــت ، ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

وضعیــت بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال اثر را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .
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Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–11
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر  B100D-71 کد خطا

کردن رله عملگر شیشه سمت جلو چپ گیر  B1029-71 کد خطا

کنترل باالبر بر شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر  B100C-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو چپ باز بودن مدار  B100D-73 کد خطا

کلید شیشه سمت جلو چپ گیرکردن  کردن عملگر مدار  گیر  B1022-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت جلو چپ باز بودن مدار  B100C-13 کد خطا
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کدهای خطا لیست 

 DTC کدDTC کد تعریف 
B1022-71کلید شیشه باالبر درب جلو چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1023-71کلید شیشه باالبر درب جلو راست گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1033-71کلید شیشه باالبر درب عقب چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1025-71کلید شیشه باالبر درب عقب راست گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1026-71کلید شیشه باالبر روی درب جلو راست گیر داشتن یا چسبیدن 

B1034-71کلید شیشه باالبر روی درب عقب چپ گیر داشتن یا چسبیدن 

B1028-71کلید شیشه باالبر روی درب عقب راست گیر داشتن یا چسبیدن 

B1029-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت چپ

B102A-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست

B102B-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ

B102C-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت راست

B100C-13کنترل باالبر  شیشه سمت جلو چپ قطع بودن مدار 

B100C-71کنترل باالبر  شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B100D-13کنترل پایین بر  شیشه سمت جلو چپ قطع بودن مدار 

B100D-71کنترل پایین بر  شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B100E-13کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست قطع بودن مدار 

B100E-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 

B100F-13کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست قطع بودن مدار 

B100F-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن  عملگرمدار  گیر 

B1010-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1010-71کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1011-13کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1011-71کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1012-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 

B1012-71کنترل باالبر شیشه سمت  عقب راست کردن عملگر مدار  گیر 

B1013-13کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 

B1013-71کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست کردن عملگر مدار  گیر 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر  B100D-71 کد خطا

کردن رله عملگر شیشه سمت جلو چپ گیر  B1029-71 کد خطا

کنترل باالبر بر شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر  B100C-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو چپ باز بودن مدار  B100D-73 کد خطا

کلید شیشه سمت جلو چپ گیرکردن  کردن عملگر مدار  گیر  B1022-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت جلو چپ باز بودن مدار  B100C-13 کد خطا
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کدهای خطا لیست 

 DTC کدDTC کد تعریف 
B1022-71کلید شیشه باالبر درب جلو چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1023-71کلید شیشه باالبر درب جلو راست گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1033-71کلید شیشه باالبر درب عقب چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1025-71کلید شیشه باالبر درب عقب راست گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 

B1026-71کلید شیشه باالبر روی درب جلو راست گیر داشتن یا چسبیدن 

B1034-71کلید شیشه باالبر روی درب عقب چپ گیر داشتن یا چسبیدن 

B1028-71کلید شیشه باالبر روی درب عقب راست گیر داشتن یا چسبیدن 

B1029-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت چپ

B102A-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست

B102B-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ

B102C-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت راست

B100C-13کنترل باالبر  شیشه سمت جلو چپ قطع بودن مدار 

B100C-71کنترل باالبر  شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B100D-13کنترل پایین بر  شیشه سمت جلو چپ قطع بودن مدار 

B100D-71کنترل پایین بر  شیشه سمت جلو چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B100E-13کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست قطع بودن مدار 

B100E-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 

B100F-13کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست قطع بودن مدار 

B100F-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن  عملگرمدار  گیر 

B1010-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1010-71کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1011-13کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1011-71کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1012-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 

B1012-71کنترل باالبر شیشه سمت  عقب راست کردن عملگر مدار  گیر 

B1013-13کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 

B1013-71کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست کردن عملگر مدار  گیر 
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف   علت احتمالی شرایط بروز 

B100D-71  کنترل پایین گیرکردن عملگر مدار 
بر شیشه سمت چپ جلو

سوئیچ باز است .

· کلید  تنظیم 	 معیوب بودن 
شیشه در جلو سمت چپ

· معیوب بودن مکانیزم شیشه 	
باالبر

· کانکتور یا دسته 	 معیوب بودن 
سیم

· کنترل بدنه 	 معیوب بودن واحد 
) BCM(

B100D-13  کنترل پایین بر قطع بودن مدار 
شیشه سمت چپ جلو 

B100C-71  کنترل باالبر گیرکردن عملگر مدار 
شیشه سمت چپ جلو

B100C-13  کنترل باالبر شیشه قطع بودن مدار 
سمت چپ جلو 

B1029-71 گیرکردن رله شیشه سمت چپ جلو

B1022-71  کلید  شیشه گیرکردن عملگر مدار  
سمت چپ جلو
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Chery Automobile Co., Ltd.
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B
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B-050

B-024

F-008

ACC سوئیچ در وضعیت روشن یا استارتسوئیچ در وضعیت روشن یا

کلیدها نور زمینه 

موتور شیشه باالبر جلو چپ

کلید باالبر شیشه جلو چپ

باتری

جعبه فیوز داشبورد

BCM فیوز
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کد خطاکد خطا کد خطاتعریف   علت احتمالی شرایط بروز 

B100D-71  کنترل پایین گیرکردن عملگر مدار 
بر شیشه سمت چپ جلو

سوئیچ باز است .

· کلید  تنظیم 	 معیوب بودن 
شیشه در جلو سمت چپ

· معیوب بودن مکانیزم شیشه 	
باالبر

· کانکتور یا دسته 	 معیوب بودن 
سیم

· کنترل بدنه 	 معیوب بودن واحد 
) BCM(

B100D-13  کنترل پایین بر قطع بودن مدار 
شیشه سمت چپ جلو 

B100C-71  کنترل باالبر گیرکردن عملگر مدار 
شیشه سمت چپ جلو

B100C-13  کنترل باالبر شیشه قطع بودن مدار 
سمت چپ جلو 

B1029-71 گیرکردن رله شیشه سمت چپ جلو

B1022-71  کلید  شیشه گیرکردن عملگر مدار  
سمت چپ جلو
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Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–18

44
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Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–21

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-051, I-001 

and F-005.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-051 and F-005 
according to table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors I-001 and F-005 according 
to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430600

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (09) - 
F-005 (06) Always Continuity

RM1A430610

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(08) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ- BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,1001  و F-005 را باز   )c
کانکتورهــای دســته ســیم  B-051 و   d(بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

ــد. کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــاس ج ــر اس F-005 را ب

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (09) - F-005 (06)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (08)متصلدائمی

کانکتورهــای دســته ســیم I-001 و  F-005 را  e. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  اتصــال بیــن 
کنیــد.  کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 
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کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبرهای خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  سمت جلو چپ  را  3

کنید . کنترل  مکانیزم شیشه باالبر سمت جلو  چپ را  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه درب سمت جلو چپ دسته سیم متصل به آن را  BCM  ، مجموعه 

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم شیشه باالبر سمت جلو چپ و  دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38
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a.Turn ignition switch to LOCK.
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c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.
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b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20
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All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM  ،  مکانیزم  شیشه باالبر درب سمت جلو چپ  دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت راست جلو  دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را تعویض کنید . 

 مکانیزم   شیشه سمت باالبر جلو چپ  را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8
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OK
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را از روی خودرو معیوب باز   )a
کنید .  کانکتورها را نصب  b( تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   )c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را  d( نحوه عملکرد 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم   شیشه باالبر سمت جلو چپ را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر را  d. نحوه 
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–21

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors B-051, I-001 

and F-005.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connectors B-051 and F-005 
according to table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors I-001 and F-005 according 
to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430600

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (09) - 
F-005 (06) Always Continuity

RM1A430610

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(08) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ- BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,1001  و F-005 را باز   )c
کانکتورهــای دســته ســیم  B-051 و   d(بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

ــد. کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــاس ج ــر اس F-005 را ب

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (09) - F-005 (06)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (08)متصلدائمی

کانکتورهــای دســته ســیم I-001 و  F-005 را  e. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  اتصــال بیــن 
کنیــد.  کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 
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کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبرهای خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  سمت جلو چپ  را  3

کنید . کنترل  مکانیزم شیشه باالبر سمت جلو  چپ را  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه درب سمت جلو چپ دسته سیم متصل به آن را  BCM  ، مجموعه 

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم شیشه باالبر سمت جلو چپ و  دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38–20
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
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Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)
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CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)
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2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG
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BCM  ،  مکانیزم  شیشه باالبر درب سمت جلو چپ  دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت راست جلو  دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را تعویض کنید . 

 مکانیزم   شیشه سمت باالبر جلو چپ  را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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No 

DTC
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Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13
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Ground Inspection
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DTC
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
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5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
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sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را از روی خودرو معیوب باز   )a
کنید .  کانکتورها را نصب  b( تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   )c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ را  d( نحوه عملکرد 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم   شیشه باالبر سمت جلو چپ را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر را  d. نحوه 
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 
G.کدهای خطا را بخوانید. 

رفع ایرادنتیجه 
 B100C-18, B100C-19, B100C-71, B100D-18, کدهای

B100D-19 and B100D-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکدخطا ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–22

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM wire harness connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM wire harness connector B-053 and body ground 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-052 and front 

left door wire harness connector F-006. 
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

connectors F-052 and F-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.

6 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

7
Check wire harness and connector of front left door and body (BCM - front left door glass 

regulator)

RM1A430630

F-006

1 2

B-052

1211109876

54321

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (2) - F-006 
(2) Always Continuity

B-052 (1) - F-006 
(1) Always Continuity

Repair or replace wire harness or 

connector

NG

8 Reconfirm DTCs

OK
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44–22

44
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connectors F-052 and F-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
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کنید. کنترل  اتصال بدنه  BCM را  6

کنید. کنترل  کانکتور درب سمت جلو چپ و بدنه )BCM -  مکانیزم  شیشه باالبر سمت جلو چپ( را  7 دسته سیم و 

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 8

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

  B-053(1) متصلدائمی اتصال بدنه و

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (2) - F-006 (2)متصلدائمی

B-052 (1) - F-006 (1)متصلدائمی

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   )b

کنید. کانکتور دسته سیم  BCM ، B-053   را باز    )c
ــر  کانکتــور B-053 و اتصــال بدنــه را ب ــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن  d( ب

کنیــد. کنتــرل  اســاس جــدول زیــر 

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   )b

کانکتــور دســته درب ســیم ســمت جلــو چــپ  و   B-052 اتــاق کانکتــور دســته ســیم    )c
کنیــد. بــاز  F-052را 

کانکتورهــای  F-052  و  F-006   را  d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطای ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید .
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 
G.کدهای خطا را بخوانید. 

رفع ایرادنتیجه 
 B100C-18, B100C-19, B100C-71, B100D-18, کدهای

B100D-19 and B100D-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکدخطا ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.
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43 - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–22

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM wire harness connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM wire harness connector B-053 and body ground 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-052 and front 

left door wire harness connector F-006. 
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

connectors F-052 and F-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.

6 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

7
Check wire harness and connector of front left door and body (BCM - front left door glass 

regulator)

RM1A430630

F-006

1 2

B-052

1211109876

54321

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (2) - F-006 
(2) Always Continuity

B-052 (1) - F-006 
(1) Always Continuity

Repair or replace wire harness or 

connector

NG

8 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–22

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM wire harness connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM wire harness connector B-053 and body ground 
according to table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector B-052 and front 

left door wire harness connector F-006. 
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

connectors F-052 and F-006 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.

6 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

7
Check wire harness and connector of front left door and body (BCM - front left door glass 

regulator)

RM1A430630

F-006

1 2

B-052

1211109876

54321

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (2) - F-006 
(2) Always Continuity

B-052 (1) - F-006 
(1) Always Continuity

Repair or replace wire harness or 

connector

NG

8 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  اتصال بدنه  BCM را  6

کنید. کنترل  کانکتور درب سمت جلو چپ و بدنه )BCM -  مکانیزم  شیشه باالبر سمت جلو چپ( را  7 دسته سیم و 

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 8

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

  B-053(1) متصلدائمی اتصال بدنه و

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (2) - F-006 (2)متصلدائمی

B-052 (1) - F-006 (1)متصلدائمی

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   )b

کنید. کانکتور دسته سیم  BCM ، B-053   را باز    )c
ــر  کانکتــور B-053 و اتصــال بدنــه را ب ــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن  d( ب

کنیــد. کنتــرل  اســاس جــدول زیــر 

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   )b

کانکتــور دســته درب ســیم ســمت جلــو چــپ  و   B-052 اتــاق کانکتــور دســته ســیم    )c
کنیــد. بــاز  F-052را 

کانکتورهــای  F-052  و  F-006   را  d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطای ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید .
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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موتور شیشه باالبر جلو راست

کلید باالبر شیشه جلو چپکلید باالبر شیشه جلو راست

باتری

جعبه فیوز داشبورد

کلیدها نور زمینه 

BCM فیوز
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کلید شیشه باالبر جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن موتور با  گیر  B1023-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر  B100E-71 کد خطا

چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست B-102A-71 کد خطا

کلید شیشه باالبر  روی جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن  گیر  B1026-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار  B100F-13 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر  B100F-71 کد خطا

کنترل باال بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار  B100E-13 کد خطا
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کلید شیشه باالبر جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن موتور با  گیر  B1023-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر  B100E-71 کد خطا

چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست B-102A-71 کد خطا

کلید شیشه باالبر  روی جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن  گیر  B1026-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار  B100F-13 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر  B100F-71 کد خطا

کنترل باال بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار  B100E-13 کد خطا
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کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبر خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر خودرو را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  را  3

کنید . مکانیزم  شیشه باالبر سمت جلو  راست را بررسی  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه در سمت جلو راست و  دسته سیم متصل به آن را    ،  BCM

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم    شیشه سمت جلو راست و دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate
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component information.
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NG

2Check power door lock switch unlock/lock button
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Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
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Wire harness or connector
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Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
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d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
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Replace Body Control Module (BCM) fuse 
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2Check power door lock switch unlock/lock button
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Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM  ،  مکانیــزم   شیشــه باالبــر در ســمت جلــو راســت  و دســته ســیم 
متصــل بــه آن را کنتــرل کنیــد . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت جلو  راست و  دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

 مکانیزم   شیشه باالبر  جلو راست را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت جلو راست را از روی خودرو معیوب باز   )a
کنید .  کانکتورها را نصب  b( تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   )c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  d( نحوه عملکرد 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم  شیشه باالبر را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر را  d. نحوه 
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

منطق عیب یابی خودکار

کد خطا کدخطا کدخطا تعریف   علت احتمالی شرایط بروز 
 B1023-71 کلید شیشه باالبر جلو کرد داشتن یا چسبیدن موتور با  گیر 

راست

سوئیچ باز است .

کلید  تنظیم  معیوب بودن 
شیشه در جلو سمت راست

معیوب بودن مجموعه مکانیزم   
شیشه برقی

کانکتور یا دسته  معیوب بودن 
سیم

کنترل بدنه  معیوب بودن واحد 
)BCM (

 B1026-71کلید شیشه باالبر  روی جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن  گیر 

 B102A-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست

 B100E-13کنترل باال بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار 

 B100E-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 

B100F-13کنترل پایین بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار 

 B100F-71کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 
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۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبر خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر خودرو را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  را  3

کنید . مکانیزم  شیشه باالبر سمت جلو  راست را بررسی  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه در سمت جلو راست و  دسته سیم متصل به آن را    ،  BCM

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم    شیشه سمت جلو راست و دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK
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component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)
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BM04 (15A)
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2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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Service method:
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a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)
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2Check power door lock switch unlock/lock button

OK
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lock button

NG
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM  ،  مکانیــزم   شیشــه باالبــر در ســمت جلــو راســت  و دســته ســیم 
متصــل بــه آن را کنتــرل کنیــد . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت جلو  راست و  دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

 مکانیزم   شیشه باالبر  جلو راست را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.
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Ground Inspection
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HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت جلو راست را از روی خودرو معیوب باز   )a
کنید .  کانکتورها را نصب  b( تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   )c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  d( نحوه عملکرد 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم  شیشه باالبر را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر را  d. نحوه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1738

۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

منطق عیب یابی خودکار

کد خطا کدخطا کدخطا تعریف   علت احتمالی شرایط بروز 
 B1023-71 کلید شیشه باالبر جلو کرد داشتن یا چسبیدن موتور با  گیر 

راست

سوئیچ باز است .

کلید  تنظیم  معیوب بودن 
شیشه در جلو سمت راست

معیوب بودن مجموعه مکانیزم   
شیشه برقی

کانکتور یا دسته  معیوب بودن 
سیم

کنترل بدنه  معیوب بودن واحد 
)BCM (

 B1026-71کلید شیشه باالبر  روی جلو راست کرد داشتن یا چسبیدن  گیر 

 B102A-71چسبیدن رله شیشه باالبر جلو سمت راست

 B100E-13کنترل باال بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار 

 B100E-71کنترل باالبر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 

B100F-13کنترل پایین بر شیشه سمت راست قطع بودن مدار 

 B100F-71کنترل پایین بر شیشه سمت جلو راست کردن عملگر مدار  گیر 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–29

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors H-005, B-051 and 

I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front right door glass 
regulating switch connector H-005 according to table 
below.

6 Check wire harness and connector (front right door glass regulating switch - BCM)

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430670
H-005

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (13) - 
H-005 (02) Always Continuity

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430680
H-005

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - H-005 
(01) Always Continuity

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو راست ) BCM( را  کانکتور )  دسته سیم اتصال  و  6

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتور دسته سیم  H-005, B-051 و I-001.   را باز    )c
 BCM از  B-051,I001 کانکتورهــای d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کلیــد باالبــر شیشــه ســمت جلــو راســت ) H-005(  را بــر اســاس جــدول زیــر  کانکتــور  و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (13) - H-005 (02)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - H-005 (01)متصلدائمی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–28

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430650

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (10) - 
F-005 (05) Always Continuity

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430660

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(11) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ- BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,1001  و F-005 را باز    .c
کانکتورهــای B-051 و  I-001از  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کانکتــور F-005 مکانیــزم  شیشــه باالبــر ســمت چــپ را بــر اســاس جــدول زیــر  BCM و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (10) - F-005 (05)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (11)متصلدائمی
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–29

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors H-005, B-051 and 

I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front right door glass 
regulating switch connector H-005 according to table 
below.

6 Check wire harness and connector (front right door glass regulating switch - BCM)

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430670
H-005

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (13) - 
H-005 (02) Always Continuity

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430680
H-005

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - H-005 
(01) Always Continuity

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو راست ) BCM( را  کانکتور )  دسته سیم اتصال  و  6

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتور دسته سیم  H-005, B-051 و I-001.   را باز    )c
 BCM از  B-051,I001 کانکتورهــای d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کلیــد باالبــر شیشــه ســمت جلــو راســت ) H-005(  را بــر اســاس جــدول زیــر  کانکتــور  و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (13) - H-005 (02)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - H-005 (01)متصلدائمی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–28

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430650

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (10) - 
F-005 (05) Always Continuity

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RM1A430660

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(11) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ- BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,1001  و F-005 را باز    .c
کانکتورهــای B-051 و  I-001از  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کانکتــور F-005 مکانیــزم  شیشــه باالبــر ســمت چــپ را بــر اســاس جــدول زیــر  BCM و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (10) - F-005 (05)متصلدائمی

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (11)متصلدائمی

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1743

43 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید. کدهای خطا را بررسی  G. مجددا 

رفع ایرادنتیجه 
 B1023-71, B1026-71, B102A-71, B100E-13, B100E-71, کدهای

B100F-13 and B100F-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکد خطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–30

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, H-003.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-052 and front right door wire harness 
connector H-003 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - front right door glass regulator)

RM1A430700

B-052

1211109876

54321

H-003

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (4) - H-003 
(02) Always Continuity

B-052 (3) - H-003 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–30

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, H-003.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-052 and front right door wire harness 
connector H-003 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - front right door glass regulator)

RM1A430700

B-052

1211109876

54321

H-003

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (4) - H-003 
(02) Always Continuity

B-052 (3) - H-003 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM -  مکانیزم   شیشه باالبر سمت  جلو راست( را  دسته سیم و  8

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم BCM  ، F-053   را باز    .c
کانکتــور BCM (F-053)  و  اتصــال  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بدنــه را بــر اســاس جــدول زیــر 

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  H-003، F-052   را باز    )c
کانکتــور  کانکتــور BCM    F-052  و   d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  دســته ســیم ســمت راســت جلــو  H-003   را بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطای ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمیB-053(1)  - اتصال بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (4) - H-003 (02)متصلدائمی

B-052 (3) - H-003 (01)متصلدائمی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید .
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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43 - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید. کدهای خطا را بررسی  G. مجددا 

رفع ایرادنتیجه 
 B1023-71, B1026-71, B102A-71, B100E-13, B100E-71, کدهای

B100F-13 and B100F-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکد خطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–30

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, H-003.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-052 and front right door wire harness 
connector H-003 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - front right door glass regulator)

RM1A430700

B-052

1211109876

54321

H-003

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (4) - H-003 
(02) Always Continuity

B-052 (3) - H-003 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–30

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, H-003.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-052 and front right door wire harness 
connector H-003 according to table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430620

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - front right door glass regulator)

RM1A430700

B-052

1211109876

54321

H-003

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (4) - H-003 
(02) Always Continuity

B-052 (3) - H-003 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM -  مکانیزم   شیشه باالبر سمت  جلو راست( را  دسته سیم و  8

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم BCM  ، F-053   را باز    .c
کانکتــور BCM (F-053)  و  اتصــال  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بدنــه را بــر اســاس جــدول زیــر 

a( سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   )b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  H-003، F-052   را باز    )c
کانکتــور  کانکتــور BCM    F-052  و   d( بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  دســته ســیم ســمت راســت جلــو  H-003   را بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطای ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمیB-053(1)  - اتصال بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (4) - H-003 (02)متصلدائمی

B-052 (3) - H-003 (01)متصلدائمی

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم یا کانکتور را تعمیر یا تعویض کنید .
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها
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43

ACC سوئیچ در وضعیت روشن یا استارتسوئیچ در وضعیت روشن یا

کلیدها نور زمینه 

رله دوبل

باتری

جعبه فیوز داشبورد

کلید باالبر شیشه سمت چپ جلوکلید باالبر شیشه سمت چپ عقب

موتور شیشه باالبر سمت چپ عقب

BCM فیوز

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن  B1033-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر  B1010-71 کد خطا

چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ B102B-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر  B1011-71 کد خطا

کلید شیشه باالبر روی درب عقب چپ گیر داشتن یا چسبیدن  B1034-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار  B1011-13 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار  B1010-13 کد خطا
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن  B1033-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر  B1010-71 کد خطا

چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ B102B-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر  B1011-71 کد خطا

کلید شیشه باالبر روی درب عقب چپ گیر داشتن یا چسبیدن  B1034-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار  B1011-13 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار  B1010-13 کد خطا
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبرهای خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر خودرو را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  را  ۳

کنید . کنترل  مکانیزم  شیشه باالبر سمت چپ عقب را  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه در سمت چپ عقب و دسته سیم متصل به آن را    ،  BCM

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم   شیشه باالبر سمت چپ عقب و  دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM  ،  مکانیزم    شیشه باالبر در سمت چپ عقب  و دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت چپ جلو  و دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

مکانیزم   شیشه باالبر  سمت چپ عقب را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ عقب را از روی خودرو معیوب باز   .a
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  کار  d. نحوه 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a.مکانیزم شیشه باالبر سمت چپ عقب را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b.  تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر  جلو را  d. نحوه 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

 DTC DTC وضعیت  آشکار سازی ایراد   تعریف 
 DTC

 علت احتمالی 

B1033-71  کلید شیشه باالبر گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 
درب عقب چپ

کلید  تنظیم شیشه سوئیچ باز است . معیوب بودن 
معیوب بودن مکانیزم   شیشه 

برقی
کانکتور یا دسته  معیوب بودن 

سیم
کنترل بدنه )  معیوب بودن واحد 

)BCM

 B1034-71 کلید شیشه باالبر روی درب عقب گیر داشتن یا چسبیدن 
چپ

 B102B-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ

 B1010-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1010-71 کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1011-13 کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1011-71  کنترل پایین بر شیشه سمت عقب کردن عملگر مدار  گیر 
چپ

منطق عیب یابی خودکار
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبرهای خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر خودرو را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  را  ۳

کنید . کنترل  مکانیزم  شیشه باالبر سمت چپ عقب را  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه در سمت چپ عقب و دسته سیم متصل به آن را    ،  BCM

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم   شیشه باالبر سمت چپ عقب و  دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM  ،  مکانیزم    شیشه باالبر در سمت چپ عقب  و دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت چپ جلو  و دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

مکانیزم   شیشه باالبر  سمت چپ عقب را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ عقب را از روی خودرو معیوب باز   .a
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  کار  d. نحوه 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a.مکانیزم شیشه باالبر سمت چپ عقب را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b.  تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم  شیشه باالبر  جلو را  d. نحوه 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

 DTC DTC وضعیت  آشکار سازی ایراد   تعریف 
 DTC

 علت احتمالی 

B1033-71  کلید شیشه باالبر گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 
درب عقب چپ

کلید  تنظیم شیشه سوئیچ باز است . معیوب بودن 
معیوب بودن مکانیزم   شیشه 

برقی
کانکتور یا دسته  معیوب بودن 

سیم
کنترل بدنه )  معیوب بودن واحد 

)BCM

 B1034-71 کلید شیشه باالبر روی درب عقب گیر داشتن یا چسبیدن 
چپ

 B102B-71چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت چپ

 B1010-13کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1010-71 کنترل باالبر شیشه سمت عقب چپ کردن عملگر مدار  گیر 

B1011-13 کنترل پایین بر شیشه سمت عقب چپ قطع بودن مدار 

B1011-71  کنترل پایین بر شیشه سمت عقب کردن عملگر مدار  گیر 
چپ

منطق عیب یابی خودکار
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–37

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors L-004, B-051 and 

I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and rear left door glass 
regulating switch connector L-004 according to table 
below.

6 Check wire harness and connector (rear left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430730

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L-004

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (14) - 
L-004 (02) Always Continuity

RM1A430740

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L-004

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - L-004 
(01) Always Continuity

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه سمت  چپ عقب - BCM( را  کانکتور )  دسته سیم و  6

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم L-004, B-051 وI-001  را باز    .c
   BCM ســیم  دســته  کانکتورهــای  بیــن  اتصــال  برقــراری    ، متــر  مولتــی  از  اســتفاده  بــا   .d
کلیــد باالبــر شیشــه ســمت چــپ عقــب L-004  را بــر اســاس  کانکتــور  B-051,I-001)و 

کنیــد. کنتــرل  جــدول زیــر 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (14) - L-004 (02)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - L-004 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

عملکرد سیستم عادی است.

(
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–36

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430710

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (11) - F-005 
(04) Always Continuity

RM1A430720

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(11) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو تا BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاقB-051,1001  و F-005 را باز    .c
   ،BCM   B-051,1001 کانکتورهــای d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کانکتــور  مکانیــزم   شیشــه باالبــر ســمت چــپ جلــو  F-005 را بــر اســاس جــدول زیــر  و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (11) - F-005 (04)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (08)متصلدائم
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–37

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors L-004, B-051 and 

I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and rear left door glass 
regulating switch connector L-004 according to table 
below.

6 Check wire harness and connector (rear left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430730

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L-004

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (14) - 
L-004 (02) Always Continuity

RM1A430740

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

L-004

1 2 3 4

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - L-004 
(01) Always Continuity

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه سمت  چپ عقب - BCM( را  کانکتور )  دسته سیم و  6

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم L-004, B-051 وI-001  را باز    .c
   BCM ســیم  دســته  کانکتورهــای  بیــن  اتصــال  برقــراری    ، متــر  مولتــی  از  اســتفاده  بــا   .d
کلیــد باالبــر شیشــه ســمت چــپ عقــب L-004  را بــر اســاس  کانکتــور  B-051,I-001)و 

کنیــد. کنتــرل  جــدول زیــر 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (14) - L-004 (02)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - L-004 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.
ایراد دارد

عملکرد سیستم عادی است.

(
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–36

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430710

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (11) - F-005 
(04) Always Continuity

RM1A430720

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(11) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو تا BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاقB-051,1001  و F-005 را باز    .c
   ،BCM   B-051,1001 کانکتورهــای d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کانکتــور  مکانیــزم   شیشــه باالبــر ســمت چــپ جلــو  F-005 را بــر اســاس جــدول زیــر  و 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (11) - F-005 (04)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (08)متصلدائم
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رفع ایرادنتیجه 
 B1033-71, B1034-71, B102B-71, B1010-13, B1010- 71, کدهای

B1011-13 and B1011-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکدخطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–38

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, L-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and L-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430750

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear left door glass regulator)

RM1A430760

B-052

1211109876

54321

L-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (6) - L-002 
(02) Always Continuity

B-052 (8) - L-002 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–38

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, L-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and L-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430750

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear left door glass regulator)

RM1A430760

B-052

1211109876

54321

L-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (6) - L-002 
(02) Always Continuity

B-052 (8) - L-002 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM -  مکانیزم  شیشه باالبر سمت  چپ عقب( را  8 دسته سیم و 

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم BCM  ، F-053   را باز    .c
کانکتــور BCM F-053  و  اتصــال  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  ــر اســاس جــدول زیــر  ــه  را ب ــه بدن بدن

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  L-002، B-052 را باز    .c
کانکتورهــای  B-052  و L-002   را  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطا ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 

کدهای خطا را بررسی نمایید. G. مجدد 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمB-053(1)  - اتصال بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (6) - L-002 (02)متصلدائم

B-052 (8) - L-002 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

رفع ایرادنتیجه 
 B1033-71, B1034-71, B102B-71, B1010-13, B1010- 71, کدهای

B1011-13 and B1011-71 وجود دارند
ایراد رفع نشده است

ایراد رفع شده استکدخطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–38

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, L-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and L-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430750

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear left door glass regulator)

RM1A430760

B-052

1211109876

54321

L-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (6) - L-002 
(02) Always Continuity

B-052 (8) - L-002 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–38

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052, L-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and L-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430750

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear left door glass regulator)

RM1A430760

B-052

1211109876

54321

L-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (6) - L-002 
(02) Always Continuity

B-052 (8) - L-002 
(01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM -  مکانیزم  شیشه باالبر سمت  چپ عقب( را  8 دسته سیم و 

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم BCM  ، F-053   را باز    .c
کانکتــور BCM F-053  و  اتصــال  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  ــر اســاس جــدول زیــر  ــه  را ب ــه بدن بدن

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  L-002، B-052 را باز    .c
کانکتورهــای  B-052  و L-002   را  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  A. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .B

کنید. C.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطا ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  D. برای ثبت  و پا

کنید. E.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. F. سوئیچ خودرو را باز 

کدهای خطا را بررسی نمایید. G. مجدد 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمB-053(1)  - اتصال بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (6) - L-002 (02)متصلدائم

B-052 (8) - L-002 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1753

۴3 - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–41

44

EM1A430080

2 1

M

U
P

D
O

W
N

Y
W

G
W

Y
W

G
W

4-11 4-12

3 13

REAR RIGHT 
POWER WINDOW 
REGULATOR MOTOR
R-002

B-056
R-001

LGr
R-002

BCM(1/2/4/6/7)

BATTERY

FB03
50A

R R
L

R
Y

7-1 2-25

IGNITION SWITCH
ON OR START

IGNITION SWITCH
ON OR ACC

10A
RF05

2-9

10A
RF07

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY BOX

B
r

6-1

Gr
B-050

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

1 21

W
B-055

1

B
B-053

W
B-052

L
I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1211109876

54321

I-001
B-052

B-022

B-053
B-055

B-051

I-004

BCM POWER 
SUPPLY
B-020

DUAL RELAY

BM06
25A

313

1-12

G
G

FRONT 
LEFT 
POWER 
WINDOW 
SWITCH

11

R
R

 W
IN

D
O

W
 S

W
A

U
TO

 D
O

W
N

33
2 

Ω

30
00

 Ω

15
00

 Ω

M
A

N
U

A
L 

D
O

W
N

M
A

N
U

A
L 

U
P

A
U

TO
 U

P

F-005

B-028
F-008

11

B
r

12

B-028F-008

13B-026
I-006

2-32 1-14

B
r

B
r

Br Br

W
B-028

18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1

2221201918171615141312

1110987654321

B-026

G
B-051

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

......

G
B

r

GBr
ILLUMINATION

12
B-050
F-008

B
r

B
r

12

6
B-050

B-024

F-008

2 4

1 3

G
B

r
G

B
r

G
G

162

B
r

B
r

12

B
r

1

B-079

A
U

TO
 D

O
W

N

M
A

N
U

A
L 

D
O

W
N

M
A

N
U

A
L 

U
P

33
2 

Ω

30
00

 Ω

REAR RIGHT 
POWER 
WINDOW 
SWITCH

B-056
R-001

B-056
R-001

R-005

Y
B-056

1615
109
65

1211
87
21

1413

43

ACC سوئیچ در وضعیت روشن یا استارتسوئیچ در وضعیت روشن یا

رله دوبل

باتری

جعبه فیوز داشبورد

کلید باالبر شیشه سمت راست عقب

کلیدها نور زمینه 

کلید باالبر شیشه سمت جلو چپ

موتور شیشه باالبر سمت راست عقب

BCM فیوز
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کلید شیشه باالبر درب عقب راست گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن  B1025-71 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت  عقب راست کردن عملگر مدار  گیر  B1012-17 کد خطا

چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت راست B102C-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست کردن عملگر مدار  گیر  B1013-71 کد خطا

کلید شیشه باالبر روی درب عقب راست گیر داشتن یا چسبیدن  B1028-71 کد خطا

کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار  B1013-13 کد خطا

کنترل باالبر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار  B1012-13 کد خطا
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کنید .  1 با استفاده از اسکنر  X-431 3G ، سیستم شیشه باالبرهای خودرو را تست 

با استفاده از اسکنر  X-431 3G، پارامترهای  سیستم شیشه باالبر خودرو را بخوانید .  2

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه  را  ۳

کنید . کنترل  مکانیزم شیشه باالبر سمت راست عقب را  4

کنید . کنترل  کلید باالبر  شیشه در سمت راست عقب و  دسته سیم متصل به آن را    ،  BCM

کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم  شیشه باالبر سمت راست عقب و  دسته سیم متصل به آن را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)
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2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG
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BCM  ،  مکانیزم   شیشه باالبر در سمت راست عقب  و دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت راست جلو  و دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

مکانیزم   شیشه باالبر سمت راست عقب را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.
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کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت راست عقب را از روی خودرو معیوب باز   .a
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  کار  d. نحوه 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم شیشه باالبر سمت راست عقب را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم را  d. نحوه 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

منطق عیب یابی خودکار

 DTC DTC وضعیت  آشکار سازی  تعریف 
  DTC ایراد

 علت احتمالی 

B1025-71  کلید شیشه باالبر گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 
درب عقب راست

·سوئیچ باز است . معیوب بودن 	
کلید  تنظیم 

شیشه 

· معیوب بودن 	
مکانیزم   شیشه 

باالبر

· معیوب بودن 	
کانکتور یا دسته 

سیم

· معیوب بودن 	
کنترل  واحد 

) BCM( بدنه

B1028-71  کلید شیشه باالبر روی درب عقب گیر داشتن یا چسبیدن 
راست

B102C-71 چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت راست

B1012-13 کنترل باالبر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 
B1012-71 کنترل باالبر  شیشه سمت راست عقب گیرکردن عملگر مدار 

B1013-13 کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 
B1013-71  کنترل پایین بر شیشه سمت عقب کردن عملگر مدار  گیر 

راست
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کنید . کنترل  BCM  ،  مکانیزم  شیشه باالبر سمت راست عقب و  دسته سیم متصل به آن را 
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK
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BCM  ،  مکانیزم   شیشه باالبر در سمت راست عقب  و دسته سیم 
متصل به آن را کنترل کنید . 

BCM  ،  کلید باالبر  شیشه سمت راست جلو  و دسته سیم متصل به 
آن را کنترل کنید .

 کلید باالبر شیشه را تعویض کنید . 

مکانیزم   شیشه باالبر سمت راست عقب را تعویض کنید . 

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد

ایراد دارد
Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  کلید باالبر شیشه سمت راست عقب را از روی خودرو معیوب باز   .a
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه را  کار  d. نحوه 

کنید و  سپس آن را روی  خودرو جدید نصب و تست را انجام دهید .  a. مکانیزم شیشه باالبر سمت راست عقب را از روی خودرو معیوب باز 
کنید .  کانکتورها را نصب  b. تمامی 

کنید .  کابل منفی باتری  را نصب و  سوئیچ را باز   .c
کنید .  کنترل  کار مکانیزم را  d. نحوه 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

منطق عیب یابی خودکار

 DTC DTC وضعیت  آشکار سازی  تعریف 
  DTC ایراد

 علت احتمالی 

B1025-71  کلید شیشه باالبر گیر داشتن موتور شیشه باالبر یا چسبیدن 
درب عقب راست

·سوئیچ باز است . معیوب بودن 	
کلید  تنظیم 

شیشه 

· معیوب بودن 	
مکانیزم   شیشه 

باالبر

· معیوب بودن 	
کانکتور یا دسته 

سیم

· معیوب بودن 	
کنترل  واحد 

) BCM( بدنه

B1028-71  کلید شیشه باالبر روی درب عقب گیر داشتن یا چسبیدن 
راست

B102C-71 چسبیدن رله شیشه باالبر عقب سمت راست

B1012-13 کنترل باالبر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 
B1012-71 کنترل باالبر  شیشه سمت راست عقب گیرکردن عملگر مدار 

B1013-13 کنترل پایین بر شیشه سمت عقب راست قطع بودن مدار 
B1013-71  کنترل پایین بر شیشه سمت عقب کردن عملگر مدار  گیر 

راست
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Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–45

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors R-005, B-051 and I-

001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and rear right door glass 
regulating switch connector R-005 according to table 
below.

6 Check wire harness and connector (rear right door glass regulating switch - BCM)

RM1A430790

R-005

1 2 3 4

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (15) - 
R-005 (02) Always Continuity

RM1A430800

R-005

1 2 3 4

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - R-005 
(01) Always Continuity

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه سمت  راست عقب تا BCM( را  کانکتور )  دسته سیم و  6

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتور دسته سیم R-005, B-051 و I- 001. را باز    .c
کانکتورهــای B-051,I-001   و  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 
کنتــرل  کلیــد باالبــر شیشــه ســمت  راســت عقــب (R-005)  را بــر اســاس جــدول زیــر  کانکتــور 

کنیــد.

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (15) - R-005 (02)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - R-005 (01)متصلدائم
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–44

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)

RM1A430770

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

B-051

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (12) - F-
005 (03) Always Continuity

RM1A430780

F-005

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-001 (32) - F-005 
(11) Always Continuity

کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو تا BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,I-001  و F-005 را باز    .c
بدنــه    BCM کانکتورهــای  بیــن  اتصــال  برقــراری  متــر،  مولتــی  از  اســتفاده  بــا   .d
کانکتــور  مکانیــزم   شیشــه باالبــر ســمت چــپ جلــو  F-005 را بــر  )B-051,I-001)،   و 

کنیــد. کنتــرل  زیــر  جــدول  اســاس 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-051 (12) - F-005 (03)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

I-001 (32) - F-005 (11)متصلدائم
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connectors F-005, B-051 

and I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connectors B-051, I-001 and front left door glass 
regulator connector F-005 according to table below.

5 Check wire harness and connector (front left door glass regulating switch - BCM)
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Connection
Condition

Specified 

Condition

B-051 (12) - F-
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F-005
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Connection
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Condition
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کنید .  کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو تا BMC را  کانکتور   دسته سیم و  5

a.  سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری  را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم اتاق   B-051,I-001  و F-005 را باز    .c
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کانکتــور  مکانیــزم   شیشــه باالبــر ســمت چــپ جلــو  F-005 را بــر  )B-051,I-001)،   و 

کنیــد. کنتــرل  زیــر  جــدول  اســاس 

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر
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رفع ایرادنتیجه 
 B1025-71, B1028-71, B102C-71, B1012-13, کدهای

ایراد رفع نشده استB1012- 71, B1013-13 and B1013-71  هنوز وجود دارند

ایراد رفع شده استکدخطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–46

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052 and R-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and R-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430810

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear right door glass regulator)

RM1A430820

B-052

1211109876

54321

R-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (11) - 
R-002 (02) Always Continuity

B-052 (12) - 
R-002 (01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–46

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052 and R-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and R-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430810

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear right door glass regulator)

RM1A430820

B-052

1211109876

54321

R-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (11) - 
R-002 (02) Always Continuity

B-052 (12) - 
R-002 (01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM تا  مکانیزم   شیشه باالبر سمت  چپ عقب( را  دسته سیم و  8

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   .b

کنید. BCM  ، B-053   را باز  کانکتور دسته سیم    .c
ــر  ــه را ب کانکتــور هــای  B-052   و  بدن ــراری اتصــال بیــن  ــر ،  برق ــا اســتفاده از مولتــی مت d. ب

کنیــد. کنتــرل  اســاس جــدول زیــر 

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  R-002، B-052   را باز    .c
کانکتورهــای B-052  و R-002   را  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  a. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب باز   .b

کنید. c.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطا ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  d. برای ثبت  و پا

کنید. e. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ خودرو را باز 

کنید. کدهای خطا زا مجددا بررسی    .g

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمB-053(1)  - اتصال بدنه بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (6) - L-002 (02)متصلدائم

B-052 (8) - L-002 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

مکانیزم   شیشه سمت راست عقب را تعویض کنید . 
ایراد دارد

www.cargeek.ir
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رفع ایرادنتیجه 
 B1025-71, B1028-71, B102C-71, B1012-13, کدهای

ایراد رفع نشده استB1012- 71, B1013-13 and B1013-71  هنوز وجود دارند

ایراد رفع شده استکدخطا وجود ندارد

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

واحد کنترل بدنه ) BCM( را تعویض کنید.

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

عملکرد سیستم عادی است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–46

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052 and R-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and R-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430810

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear right door glass regulator)

RM1A430820

B-052

1211109876

54321

R-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (11) - 
R-002 (02) Always Continuity

B-052 (12) - 
R-002 (01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–46

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the BCM connector B-053.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

BCM connector B-053 and body ground according to 
table below.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect wire harness connectors B-052 and R-002.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

wire harness connectors B-052 and R-002 according to 
table below.

a. Connect all connectors.
b. Connect the negative battery cable.
c. Turn ignition switch to ON.
d. Use X-431 3G diagnostic tester (the latest software) to record and clear DTCs stored in Body Control 

Module (BCM). 
e. Turn ignition switch to LOCK and wait for a few seconds.
f. Turn ignition switch to ON.

7 Check BCM ground wire harness

-+

RM1A430810

1

B-053

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-053 (1) - Body 
ground Always Continuity

8 Check wire harness and connector (BCM - rear right door glass regulator)

RM1A430820

B-052

1211109876

54321

R-002

1 2

-+

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-052 (11) - 
R-002 (02) Always Continuity

B-052 (12) - 
R-002 (01) Always Continuity

Repair or replace wire harness and 

connector

NG

9 Reconfirm DTCs

OK

کنید. کنترل  7 دسته سیم اتصال بدنه  BCM را 

کنید. کنترل  کانکتور )BCM تا  مکانیزم   شیشه باالبر سمت  چپ عقب( را  دسته سیم و  8

کنید.  بررسی 
ً
کدهای خطا را  مجددا 9

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   .b

کنید. BCM  ، B-053   را باز  کانکتور دسته سیم    .c
ــر  ــه را ب کانکتــور هــای  B-052   و  بدن ــراری اتصــال بیــن  ــر ،  برق ــا اســتفاده از مولتــی مت d. ب

کنیــد. کنتــرل  اســاس جــدول زیــر 

a. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار دهید  . 
کنید .  کابل منفی باتری را باز   .b

کنید. کانکتورهای دسته سیم  R-002، B-052   را باز    .c
کانکتورهــای B-052  و R-002   را  d. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  برقــراری اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  بــر اســاس جــدول زیــر 

کنید .  کانکتورها را نصب  a. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری  را نصب باز   .b

کنید. c.  سوئیچ را باز 
کنید .  کدهای خطا ذخیره شده در  BCM ، از اسکنر  X-431 3G استفاده  کردن  ک  d. برای ثبت  و پا

کنید. e. سوئیچ را در وضعیت  LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر 
کنید. f. سوئیچ خودرو را باز 

کنید. کدهای خطا زا مجددا بررسی    .g

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

متصلدائمB-053(1)  - اتصال بدنه بدنه

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-052 (6) - L-002 (02)متصلدائم

B-052 (8) - L-002 (01)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

مکانیزم   شیشه سمت راست عقب را تعویض کنید . 
ایراد دارد

www.cargeek.ir
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44–49

44

Inspection

1. Check the front left door glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of front left door glass regulating 
switch according to table below.

If result is not as specified, replace front left door 
glass regulating switch. 

2. Check the front left door glass regulating switch illumination.
a. Apply battery voltage to terminals of front left door 

glass regulating switch connector, and check 
operation of front left door glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace front left door 
glass regulating switch.

RM1A430050

1
9

2 3 4 5 6 7 8
10111213141516

-+

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front left 
door glass 
regulating 

switch

6 - 8
UP 3000 Ω

OFF No continuity

6 - 8
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Front right 
door glass 
regulating 

switch

5 - 11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

5 - 11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

4 - 11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

4 - 11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

3 -11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

3 -11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Power 
window lock 

switch
7 - 11

Pushed Continuity

Pushed 
again No continuity

RM1A430060

1
9

2 3 4 5 6 7 8
10111213141516

-+

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery positive 

(+)

Battery negative 

(-)

13 12 Back light ON

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ را   .1
کلید باالبر شیشه جلو سمت  a. با استفاده از مولتی متر ،  اتصال بین ترمینال های 

کنید : کنترل  چپ را بر اساس جدول زیر 

اتصال مولتی نام قطعه 
متر 

کلید  مقاومتوضعیت 

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت چپ      

۳۰۰۰ اهم باال۸-۶

فاقد اتصال خاموش

۳۳۲ اهمپایین۸-۶

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت راست      

۳۰۰۰اهم باال۵-۱۱

فاقد اتصال خاموش

۳۳۲ اهمپایین۵-۱۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه عقب 
سمت چپ      

۳۰۰۰اهمباال۴-۱۱

فاقد اتصالخاموش

۳۳۲ اهم پایین۴-۱۱

فاقد اتصالخاموش

کلید باالبر شیشه عقب 
سمت راست      

۳۰۰۰ اهم باال۳-۱۱

فاقد اتصالخاموش

۳۳۲ اهم پایین۳-۱۱

فاقد اتصالخاموش

متصلفشارداده شده است ۱۱-۷کلید قفل شیشه باالبر

مجددًا فشارداده 
شده است 

فاقد اتصال

گر نتیجه بررسی مطابق جدول فوق نبود، کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را تعویض کنید .  ا
کنید  . کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را  2. چراغ 

a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای کانکتــور کلید باالبر شیشــه ســمت چپ جلو اعمــال کرده 
و  بــر اســاس جــدول زیــر نحــوه کار کلیــد باالبــر شیشــه ســمت چپ جلو را کنتــرل کنید . 

گیری  وضعیت حاصله شرایط اندازه 

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

چراغ روشن است .۱۳۱۲

کنید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را تعویض  گر چراغ روشن نشد،  ا
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44

WINDSHIELD/WINDOW GLASS

ON-VEHICLE SERVICE

Front Left Door Glass Regulating Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door glass regulating switch. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up front left door glass regulating switch assembly.

b. Disconnect the front left door glass regulating switch 
connector (1).

c. Remove the front left door glass regulating switch 
assembly (2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach claws (arrow) from front left door glass 
regulating switch assembly and remove front left door 
glass regulating switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front left door glass regulating 
switch.
Appropriate force should be applied, when removing front left door glass regulating switch. Be careful not 
to operate roughly.
Try to prevent front door inner protector assembly from being scratched, when removing front left door 
glass regulating switch.

RM1A430031

1

2
RM1A430032

RM1A430040

کار میکند . 	  کلید درست  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   ، به اندازه نیرو وارد کنید . مطمئن شوید که  موقع باز کردن  

مواظب باشید که موقع باز کردن کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ  محافظ داخلی در آسیب نبیند .	 

  توجه

سرویس و نگهداری 
کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ

بازکردن

کنید. 1.  خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ را باز   .3
کنید. کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   را  جدا  گوشتی مناسب  a. با استفاده از پیچ 

کنید . کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ    را باز  کانکتور )1(   .b
کنید. کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   )2( را باز  c. مجموعه 

کلیــد  گوشــتی ســرتخت ، ضامــن هــای )فلــش( مجموعــه  d.بــا اســتفاده  از یــک پیــچ 
کلیــد باالبــر شیشــه جلــو ســمت چــپ را  کــرده و   باالبــر شیشــه جلــو ســمت چــپ را بــاز 

درآوریــد .
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Inspection

1. Check the front left door glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of front left door glass regulating 
switch according to table below.

If result is not as specified, replace front left door 
glass regulating switch. 

2. Check the front left door glass regulating switch illumination.
a. Apply battery voltage to terminals of front left door 

glass regulating switch connector, and check 
operation of front left door glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace front left door 
glass regulating switch.

RM1A430050

1
9

2 3 4 5 6 7 8
10111213141516

-+

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front left 
door glass 
regulating 

switch

6 - 8
UP 3000 Ω

OFF No continuity

6 - 8
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Front right 
door glass 
regulating 

switch

5 - 11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

5 - 11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

4 - 11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

4 - 11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

3 -11
UP 3000 Ω

OFF No continuity

3 -11
DOWN 332 Ω

OFF No continuity

Power 
window lock 

switch
7 - 11

Pushed Continuity

Pushed 
again No continuity

RM1A430060

1
9

2 3 4 5 6 7 8
10111213141516

-+

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery positive 

(+)

Battery negative 

(-)

13 12 Back light ON

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ را   .1
کلید باالبر شیشه جلو سمت  a. با استفاده از مولتی متر ،  اتصال بین ترمینال های 

کنید : کنترل  چپ را بر اساس جدول زیر 

اتصال مولتی نام قطعه 
متر 

کلید  مقاومتوضعیت 

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت چپ      

۳۰۰۰ اهم باال۸-۶

فاقد اتصال خاموش

۳۳۲ اهمپایین۸-۶

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت راست      

۳۰۰۰اهم باال۵-۱۱

فاقد اتصال خاموش

۳۳۲ اهمپایین۵-۱۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه عقب 
سمت چپ      

۳۰۰۰اهمباال۴-۱۱

فاقد اتصالخاموش

۳۳۲ اهم پایین۴-۱۱

فاقد اتصالخاموش

کلید باالبر شیشه عقب 
سمت راست      

۳۰۰۰ اهم باال۳-۱۱

فاقد اتصالخاموش

۳۳۲ اهم پایین۳-۱۱

فاقد اتصالخاموش

متصلفشارداده شده است ۱۱-۷کلید قفل شیشه باالبر

مجددًا فشارداده 
شده است 

فاقد اتصال

گر نتیجه بررسی مطابق جدول فوق نبود، کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را تعویض کنید .  ا
کنید  . کنترل  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را  2. چراغ 

a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای کانکتــور کلید باالبر شیشــه ســمت چپ جلو اعمــال کرده 
و  بــر اســاس جــدول زیــر نحــوه کار کلیــد باالبــر شیشــه ســمت چپ جلو را کنتــرل کنید . 

گیری  وضعیت حاصله شرایط اندازه 

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

چراغ روشن است .۱۳۱۲

کنید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را تعویض  گر چراغ روشن نشد،  ا
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WINDSHIELD/WINDOW GLASS

ON-VEHICLE SERVICE

Front Left Door Glass Regulating Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door glass regulating switch. 

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
up front left door glass regulating switch assembly.

b. Disconnect the front left door glass regulating switch 
connector (1).

c. Remove the front left door glass regulating switch 
assembly (2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach claws (arrow) from front left door glass 
regulating switch assembly and remove front left door 
glass regulating switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front left door glass regulating 
switch.
Appropriate force should be applied, when removing front left door glass regulating switch. Be careful not 
to operate roughly.
Try to prevent front door inner protector assembly from being scratched, when removing front left door 
glass regulating switch.

RM1A430031

1

2
RM1A430032

RM1A430040

کار میکند . 	  کلید درست  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   ، به اندازه نیرو وارد کنید . مطمئن شوید که  موقع باز کردن  

مواظب باشید که موقع باز کردن کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ  محافظ داخلی در آسیب نبیند .	 

  توجه

سرویس و نگهداری 
کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ

بازکردن

کنید. 1.  خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ را باز   .3
کنید. کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   را  جدا  گوشتی مناسب  a. با استفاده از پیچ 

کنید . کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ    را باز  کانکتور )1(   .b
کنید. کلید باالبر شیشه جلو سمت چپ   )2( را باز  c. مجموعه 

کلیــد  گوشــتی ســرتخت ، ضامــن هــای )فلــش( مجموعــه  d.بــا اســتفاده  از یــک پیــچ 
کلیــد باالبــر شیشــه جلــو ســمت چــپ را  کــرده و   باالبــر شیشــه جلــو ســمت چــپ را بــاز 

درآوریــد .
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Front Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner weather bar.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove front door inner 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

4. Remove the front left door outer weather bar.
a. Remove the outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
b. Using an interior crow plate, remove front door outer 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing front door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door weather bars.

1

RM1A430070

1

RM1A430080

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–51

44

Front Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner weather bar.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove front door inner 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

4. Remove the front left door outer weather bar.
a. Remove the outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
b. Using an interior crow plate, remove front door outer 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing front door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door weather bars.

1

RM1A430070

1

RM1A430080

نوار دور درب جلو
بازکردن

کنید.	  برای جلوگیری از بروز سانحه ، موقع باز کردن نوار دور در جلو  از وسایل ایمنی الزم استفاده 

مواظب باشید که موقع باز کردن نوار های دور در جلو  ، روی بدنه  خودرو خش نیافتد.	 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  در های سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای درب سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  3. نوار داخلی دور در سمت چپ جلو   را باز 
کنید. a. رودری سمت چپ جلو را باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در را در جهــت  فلــش منــدر
ــد.  کنی

کنید.  4. نوار دور در جلو سمت چپ را باز 
کنید. a. مجموعه آینه  عقب بیرونی را  باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در)1( را در جهــت  فلــش منــدر
کنیــد. 

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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کردن است . نحوه بستن عکس روند باز 
بستن 

موقع نصب کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو از نصب کانکتور در جای خود اطمینان یابید.	 

بعد از نصب ، عملکرد عادی کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را کنترل کنید .	 

  توجه
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Front Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner weather bar.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove front door inner 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

4. Remove the front left door outer weather bar.
a. Remove the outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
b. Using an interior crow plate, remove front door outer 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing front door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door weather bars.

1

RM1A430070

1

RM1A430080

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–51

44

Front Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner weather bar.

a. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove front door inner 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

4. Remove the front left door outer weather bar.
a. Remove the outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
b. Using an interior crow plate, remove front door outer 

weather bar (1) from trough in direction of arrow as 
shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing front door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing front door weather bars.

1

RM1A430070

1

RM1A430080

نوار دور درب جلو
بازکردن

کنید.	  برای جلوگیری از بروز سانحه ، موقع باز کردن نوار دور در جلو  از وسایل ایمنی الزم استفاده 

مواظب باشید که موقع باز کردن نوار های دور در جلو  ، روی بدنه  خودرو خش نیافتد.	 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  در های سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای درب سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  3. نوار داخلی دور در سمت چپ جلو   را باز 
کنید. a. رودری سمت چپ جلو را باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در را در جهــت  فلــش منــدر
ــد.  کنی

کنید.  4. نوار دور در جلو سمت چپ را باز 
کنید. a. مجموعه آینه  عقب بیرونی را  باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در)1( را در جهــت  فلــش منــدر
کنیــد. 

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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کردن است . نحوه بستن عکس روند باز 
بستن 

موقع نصب کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو از نصب کانکتور در جای خود اطمینان یابید.	 

بعد از نصب ، عملکرد عادی کلید باالبر شیشه سمت چپ جلو را کنترل کنید .	 

  توجه
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c. Remove front left door glass upper run (1) from trough 
in direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

1

RM1A430110

ج  c. نوار دور شیشه سمت چپ جلو )1( را  در جهت فلش شکل زیر از  محل خود خار
کنید. 

کردن است . نحوه بستن عکس روند باز 
بستن 
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Front Door Glass Upper Run

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the left outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
5. Remove the front left door outer weather bar (See page 44-51).
6. Release the front left door glass upper run.

a. Lower front left door glass assembly and pull lower 
parts (arrow) of front left door glass upper run out from 
trough.

b. Remove 3 fixing screws (arrow), and remove front left 
door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass assembly. Be careful not to operate 
roughly.

RM1A430090

RM1A430100

نوار دور شیشه در جلو 
بازکردن

برای جلوگیری از بروز سانحه، موقع باز کردن نوار دور شیشه در جلو از وسایل ایمنی الزم استفاده کنید.	 

موقع باز کردن الستیک های دور شیشه در جلو، به اندازه نیرو وارد کنید.	 

  توجه

نکته :
کنید. • برای شیشه های  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

• روش زیر برای شیشه سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4. مجموعه آینه عقب بیرونی را باز 

کنید .  5. نوار بیرونی  دور درب سمت چپ جلو   را باز 
کنید. 6. نوار باالیی دور در سمت چپ جلو را باز 

a.  شیشــه در چــپ جلــو را پاییــن آورده و بخــش پایینــی  )فلــش( نــوار دور شیشــه را از  
کنیــد. ج  محــل خــود خــار

کنید. b.سه پیچ اتصال )فلش قاب نوار دور شیشه را باز 
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44–53

44

c. Remove front left door glass upper run (1) from trough 
in direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

1

RM1A430110

ج  c. نوار دور شیشه سمت چپ جلو )1( را  در جهت فلش شکل زیر از  محل خود خار
کنید. 

کردن است . نحوه بستن عکس روند باز 
بستن 
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4۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–52

44

Front Door Glass Upper Run

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the left outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
5. Remove the front left door outer weather bar (See page 44-51).
6. Release the front left door glass upper run.

a. Lower front left door glass assembly and pull lower 
parts (arrow) of front left door glass upper run out from 
trough.

b. Remove 3 fixing screws (arrow), and remove front left 
door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass assembly. Be careful not to operate 
roughly.

RM1A430090

RM1A430100

نوار دور شیشه در جلو 
بازکردن

برای جلوگیری از بروز سانحه، موقع باز کردن نوار دور شیشه در جلو از وسایل ایمنی الزم استفاده کنید.	 

موقع باز کردن الستیک های دور شیشه در جلو، به اندازه نیرو وارد کنید.	 

  توجه

نکته :
کنید. • برای شیشه های  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

• روش زیر برای شیشه سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4. مجموعه آینه عقب بیرونی را باز 

کنید .  5. نوار بیرونی  دور درب سمت چپ جلو   را باز 
کنید. 6. نوار باالیی دور در سمت چپ جلو را باز 

a.  شیشــه در چــپ جلــو را پاییــن آورده و بخــش پایینــی  )فلــش( نــوار دور شیشــه را از  
کنیــد. ج  محــل خــود خــار

کنید. b.سه پیچ اتصال )فلش قاب نوار دور شیشه را باز 
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44–55

44

Front Door Glass Rear Guide Rail Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass rear guide rail assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from front left door glass 
rear guide rail assembly and remove front left door 
glass rear guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass rear guide rail 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass rear guide rail assembly. Be careful 
not to operate roughly.

RM1A430130

CAUTION

After installing front left door glass rear guide rail assembly, make sure that window glass can go up and 
down smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

ریل راهنمای شیشه درب جلو
بازکردن

گیر  حرکت می کند.	  بعد از نصب  ریل راهنمای شیشه در سمت چپ جلو ،  مطمئن شوید که شیشه  به خوبی  و بدون صدای اضافی و یا 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1.خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4.الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 

کنید .  5.ریل راهنمای  شیشه در سمت چپ جلو را باز 
a. دو پیــچ اتصــال )فلــش(  ریــل راهنمــای  عقــب شیشــه در ســمت چــپ جلــو را بــاز و 

ریــل را درآوریــد . 
)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–54

44

Front Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the left outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
5. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
6. Remove the front left door outer weather bar (See page 44-51).
7. Remove the front left door glass upper run (See page 44-52).
8. Remove the front left door cover plate (See page 44-52).
9. Remove the front left door glass assembly.

a. Raise front left door glass assembly to a proper position.
b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

detach fixing clip (arrow) from front left door glass 
assembly and remove front left door glass assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing front door glass assembly.

RM1A430120

شیشه در جلو 
بازکردن

برای جلوگیری از بروز سانحه، موقع باز کردن شیشه در جلو از وسایل ایمنی الزم استفاده کنید.	 

کنید . 	  موقع باز کردن شیشه در جلو، به اندازه نیرو وارد 

موقع باز کردن شیشه در جلو، مواظب باشید شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

نکته :
کنید. • برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است.

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4.مجموعه آینه عقب بیرونی را باز 

کنید. 5.مجموعه الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 6. نوار بیرونی در سمت چپ جلو را باز 

کنید. 7. نوار دور شیشه در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 8. قاب نوار دور شیشه درب سمت چپ جلو را باز 

کنید . 9. شیشه  در سمت چپ جلو را باز 
a(  شیشه در سمت چپ جلو را تا وضعیت مناسب باال بیاورید . 

گوشــتی، بســت )فلــش(  شیشــه در ســمت چــپ جلــو را بــاز و   b( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد. ج  مجموعــه شیشــه در ســمت چــپ جلــو را  خــار

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–55

44

Front Door Glass Rear Guide Rail Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass rear guide rail assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from front left door glass 
rear guide rail assembly and remove front left door 
glass rear guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass rear guide rail 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass rear guide rail assembly. Be careful 
not to operate roughly.

RM1A430130

CAUTION

After installing front left door glass rear guide rail assembly, make sure that window glass can go up and 
down smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

ریل راهنمای شیشه درب جلو
بازکردن

گیر  حرکت می کند.	  بعد از نصب  ریل راهنمای شیشه در سمت چپ جلو ،  مطمئن شوید که شیشه  به خوبی  و بدون صدای اضافی و یا 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1.خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4.الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 

کنید .  5.ریل راهنمای  شیشه در سمت چپ جلو را باز 
a. دو پیــچ اتصــال )فلــش(  ریــل راهنمــای  عقــب شیشــه در ســمت چــپ جلــو را بــاز و 

ریــل را درآوریــد . 
)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–54

44

Front Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the left outside rear view mirror assembly (See page 45-10).
5. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
6. Remove the front left door outer weather bar (See page 44-51).
7. Remove the front left door glass upper run (See page 44-52).
8. Remove the front left door cover plate (See page 44-52).
9. Remove the front left door glass assembly.

a. Raise front left door glass assembly to a proper position.
b. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 

detach fixing clip (arrow) from front left door glass 
assembly and remove front left door glass assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door glass assembly.
Appropriate force should be applied when removing front door glass assembly. Be careful not to operate 
roughly.
Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing front door glass assembly.

RM1A430120

شیشه در جلو 
بازکردن

برای جلوگیری از بروز سانحه، موقع باز کردن شیشه در جلو از وسایل ایمنی الزم استفاده کنید.	 

کنید . 	  موقع باز کردن شیشه در جلو، به اندازه نیرو وارد 

موقع باز کردن شیشه در جلو، مواظب باشید شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

نکته :
کنید. • برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است.

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید. 3.رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید. 4.مجموعه آینه عقب بیرونی را باز 

کنید. 5.مجموعه الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 6. نوار بیرونی در سمت چپ جلو را باز 

کنید. 7. نوار دور شیشه در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 8. قاب نوار دور شیشه درب سمت چپ جلو را باز 

کنید . 9. شیشه  در سمت چپ جلو را باز 
a(  شیشه در سمت چپ جلو را تا وضعیت مناسب باال بیاورید . 

گوشــتی، بســت )فلــش(  شیشــه در ســمت چــپ جلــو را بــاز و   b( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 
کنیــد. ج  مجموعــه شیشــه در ســمت چــپ جلــو را  خــار

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

گیر ، باال و پایین می رود	  بعد از نصب  مکانیزم   شیشه در سمت چپ جلو ، مطمئن شوید که شیشه  به صورت یکنواخت و بدون لرزش و یا 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–56

44

Front Door Power Glass Regulator

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass assembly (See page 44-54).
6. Remove the front left door power glass regulator.

a. Disconnect connector (1) from front left door power 
glass regulator.

b. Remove fixing bolt (2) from front left door power glass 
regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove 4 fixing nuts (arrow) from front left door 
power glass regulator and remove front left door 
power glass regulator assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the front door power glass regulator.
a. Apply battery voltage to terminals of front door power 

glass regulator motor connector, and check operation 
of front door power glass regulator motor according to 
table below.

If result is not as specified, replace front door power 
glass regulator.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door power glass regulator.
Appropriate force should be applied when removing front door power glass regulator. Be careful not to 
operate roughly.

RM1A430140

1

2

2 1

-+

RM1A430150

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

2 1 UP smoothly

1 2 DOWN smoothly

مکانیزم  شیشه باالبر درب سمت جلو
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•   روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید.  3. رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید.  4. الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 

کنید. 5.  شیشه در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 6.  مکانیزم  شیشه باالبر در سمت چپ جلو را باز 

کنید .  کانکتور )1( مکانیزم  شیشه باالبر در سمت چپ جلو را باز   .a
کنید.  b. دو پیچ اتصال  مکانیزم را باز 

c.4 مهره اتصال )فلش(  مکانیزم   شیشه در سمت چپ جلو  را باز و  مجموعه 
ج نمایید. مکانیزم خار

)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید . کنترل  1. مکانیزم شیشه باالبر در جلو را  

کنیــد و  نحــوه  کانکتــور موتــور مکانیــزم  وصــل  a. بــرق باتــری را بــه ترمینــال هــای  
کنیــد : کنتــرل  عملکــرد آن را بــر اســاس جــدول زیــر 

گر نتیجه حاصله  طبق جدول نبود، مکانیزم   شیشه باالبر در جلو را تعویض کنید. ا

عملکردارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

به صورت یکنواخت باال می رود. ۲۱

به صورت یکنواخت  پایین می آید. ۱۲
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گیر ، باال و پایین می رود	  بعد از نصب  مکانیزم   شیشه در سمت چپ جلو ، مطمئن شوید که شیشه  به صورت یکنواخت و بدون لرزش و یا 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–56

44

Front Door Power Glass Regulator

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
4. Remove the front left door protective film assembly (See page 48-22).
5. Remove the front left door glass assembly (See page 44-54).
6. Remove the front left door power glass regulator.

a. Disconnect connector (1) from front left door power 
glass regulator.

b. Remove fixing bolt (2) from front left door power glass 
regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove 4 fixing nuts (arrow) from front left door 
power glass regulator and remove front left door 
power glass regulator assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the front door power glass regulator.
a. Apply battery voltage to terminals of front door power 

glass regulator motor connector, and check operation 
of front door power glass regulator motor according to 
table below.

If result is not as specified, replace front door power 
glass regulator.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing front door power glass regulator.
Appropriate force should be applied when removing front door power glass regulator. Be careful not to 
operate roughly.

RM1A430140

1

2

2 1

-+

RM1A430150

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

2 1 UP smoothly

1 2 DOWN smoothly

مکانیزم  شیشه باالبر درب سمت جلو
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•   روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید.  3. رودری سمت چپ جلو را باز 
کنید.  4. الیه محافظ در سمت چپ جلو را باز 

کنید. 5.  شیشه در سمت چپ جلو را باز 
کنید. 6.  مکانیزم  شیشه باالبر در سمت چپ جلو را باز 

کنید .  کانکتور )1( مکانیزم  شیشه باالبر در سمت چپ جلو را باز   .a
کنید.  b. دو پیچ اتصال  مکانیزم را باز 

c.4 مهره اتصال )فلش(  مکانیزم   شیشه در سمت چپ جلو  را باز و  مجموعه 
ج نمایید. مکانیزم خار

)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

بازدید و بررسی 
کنید . کنترل  1. مکانیزم شیشه باالبر در جلو را  

کنیــد و  نحــوه  کانکتــور موتــور مکانیــزم  وصــل  a. بــرق باتــری را بــه ترمینــال هــای  
کنیــد : کنتــرل  عملکــرد آن را بــر اســاس جــدول زیــر 

گر نتیجه حاصله  طبق جدول نبود، مکانیزم   شیشه باالبر در جلو را تعویض کنید. ا

عملکردارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

به صورت یکنواخت باال می رود. ۲۱

به صورت یکنواخت  پایین می آید. ۱۲
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Inspection

1. Check the power glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of power glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

2. Check the power glass regulating switch illumination (for rear left door side).
a. Apply battery voltage to terminals of power glass 

regulating switch connector, and check operation of 
power glass regulating switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4

RM1A430180

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

-+

1 2 3 4

RM1A430190

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

4 3 Back light ON

CAUTION

Check if connector is installed in place, when installing power glass regulating switch.
Check if power glass regulating switch can be operated normally after installation.

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–59

44

Inspection

1. Check the power glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of power glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

2. Check the power glass regulating switch illumination (for rear left door side).
a. Apply battery voltage to terminals of power glass 

regulating switch connector, and check operation of 
power glass regulating switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4

RM1A430180

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

-+

1 2 3 4

RM1A430190

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

4 3 Back light ON

CAUTION

Check if connector is installed in place, when installing power glass regulating switch.
Check if power glass regulating switch can be operated normally after installation.

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه را   .1
کلیــد باالبــر شیشــه را بــر اســاس  a. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  اتصــال بیــن ترمینــال هــای 

کنیــد : کنتــرل  جــدول زیــر 

کلید اتصال مولتی متر نام قطعه  مقاومت ها وضعیت 

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت  راست      

3000 اهم باال۲-۱

فاقد اتصال خاموش

320  اهمپایین۲-۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه  
عقب سمت چپ      

3000اهم باال۲-۱

فاقد اتصال خاموش

320 اهمپایین۲-۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه 
عقب سمت راست      

3000اهمباال۲-۱

فاقد اتصالخاموش

320 اهم پایین۲-۱

فاقد اتصالخاموش

کنید .  کلید باالبر شیشه را تعویض  گر نتیجه  طبق جدول  بدست نیامد ،  ا
کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه را  2. چراغ 

کــرده و  بــر اســاس  کلیــد باالبــر شیشــه وصــل  کانکتــور  a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای  
کنیــد .  کنتــرل  کلیــد باالبــر شیشــه را  کار  جــدول زیــر نحــوه 

کنید .  کلید باالبر شیشه را تعویض  گر نتیجه  طبق جدول بدست نیامد ،  ا

وضعیتارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

چراغ روشن است .۴۳

موقع نصب کلید باالبر شیشه از نصب کانکتور در جای خود اطمینان یابید.	 

کلید باالبر شیشه را کنترل گنید .	  بعد از نصب ، عملکرد عادی  

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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Power Glass Regulating Switch

Removal

HINT:

Use same procedures for front right, rear right and rear left sides.
Procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left power glass regulating switch.  

a. Take out rear left door handle box mat (1), and 
remove fixing bolt from rear left door glass regulating 
switch assembly with a cross screwdriver. Using a 
screwdriver wrapped with protective tape, pry up 
glass regulating switch assembly (2) in direction of 
arrow.

b. Disconnect the power glass regulating switch 
connector (1).

c. Remove the power glass regulating switch assembly 
(2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach 4 claws (arrow) from power glass regulating 
switch and remove power glass regulating switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing power glass regulating switch.
Appropriate force should be applied when removing power glass regulating switch. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent door inner protector assembly from being scratched, when removing power glass 
regulating switch.

1
2

RM1A430155

RM1A430160

1

2

RM1A430170

کلید باالبر شیشه برقی
بازکردن

موقع باز کردن کلید باالبر شیشه برقی، مواظب باشید  که رودری آسیب نبیند.	 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ عقب را باز   .3
کلیــد   A. دســتگیره در ســمت چــپ عقــب )1( را  بیــرون آورده و  پیــچ اتصــال مجموعــه 
باالبــر شیشــه ســمت چــپ عقــب را بــا پیــچ گوشــتی چهــار ســو بــاز کنیــد . ســپس با اســتفاده 
کلیــد باالبــر شیشــه )2( شیشــه را در جهــت فلــش  گوشــتی تخــت ، مجموعــه  از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  شــکل خــار

کنید.  کلید باالبر شیشه)1( را جدا  کانکتور   .B
کنید. کلید باالبر شیشه)2( را  باز  C. مجموعه 

کلیــد  کلیــد باالبــر شیشــه  را بــاز و  گوشــتی ، چهــار ضامــن )فلــش(   D. بــا اســتفاده از پیــچ 
را در آوریــد . 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1771
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Inspection

1. Check the power glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of power glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

2. Check the power glass regulating switch illumination (for rear left door side).
a. Apply battery voltage to terminals of power glass 

regulating switch connector, and check operation of 
power glass regulating switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4

RM1A430180

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

-+

1 2 3 4

RM1A430190

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

4 3 Back light ON

CAUTION

Check if connector is installed in place, when installing power glass regulating switch.
Check if power glass regulating switch can be operated normally after installation.

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–59

44

Inspection

1. Check the power glass regulating switch.
a. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of power glass regulating switch 
according to table below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

2. Check the power glass regulating switch illumination (for rear left door side).
a. Apply battery voltage to terminals of power glass 

regulating switch connector, and check operation of 
power glass regulating switch according to table 
below.

If result is not as specified, replace power glass 
regulating switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-+

1 2 3 4

RM1A430180

Component
Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Front right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear left 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

Rear right 
door glass 
regulating 

switch

2 - 1
UP 3000 Ω

OFF No continuity

2 - 1
DOWN 320 Ω

OFF No continuity

-+

1 2 3 4

RM1A430190

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

4 3 Back light ON

CAUTION

Check if connector is installed in place, when installing power glass regulating switch.
Check if power glass regulating switch can be operated normally after installation.

کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه را   .1
کلیــد باالبــر شیشــه را بــر اســاس  a. بــا اســتفاده از مولتــی متــر ،  اتصــال بیــن ترمینــال هــای 

کنیــد : کنتــرل  جــدول زیــر 

کلید اتصال مولتی متر نام قطعه  مقاومت ها وضعیت 

کلید باالبر شیشه جلو 
سمت  راست      

3000 اهم باال۲-۱

فاقد اتصال خاموش

320  اهمپایین۲-۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه  
عقب سمت چپ      

3000اهم باال۲-۱

فاقد اتصال خاموش

320 اهمپایین۲-۱

فاقد اتصال خاموش

کلید باالبر شیشه 
عقب سمت راست      

3000اهمباال۲-۱

فاقد اتصالخاموش

320 اهم پایین۲-۱

فاقد اتصالخاموش

کنید .  کلید باالبر شیشه را تعویض  گر نتیجه  طبق جدول  بدست نیامد ،  ا
کنید. کنترل  کلید باالبر شیشه را  2. چراغ 

کــرده و  بــر اســاس  کلیــد باالبــر شیشــه وصــل  کانکتــور  a.  ولتــاژ باتــری را بــه ترمینــال هــای  
کنیــد .  کنتــرل  کلیــد باالبــر شیشــه را  کار  جــدول زیــر نحــوه 

کنید .  کلید باالبر شیشه را تعویض  گر نتیجه  طبق جدول بدست نیامد ،  ا

وضعیتارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

چراغ روشن است .۴۳

موقع نصب کلید باالبر شیشه از نصب کانکتور در جای خود اطمینان یابید.	 

کلید باالبر شیشه را کنترل گنید .	  بعد از نصب ، عملکرد عادی  

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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Power Glass Regulating Switch

Removal

HINT:

Use same procedures for front right, rear right and rear left sides.
Procedures listed below are for rear left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left power glass regulating switch.  

a. Take out rear left door handle box mat (1), and 
remove fixing bolt from rear left door glass regulating 
switch assembly with a cross screwdriver. Using a 
screwdriver wrapped with protective tape, pry up 
glass regulating switch assembly (2) in direction of 
arrow.

b. Disconnect the power glass regulating switch 
connector (1).

c. Remove the power glass regulating switch assembly 
(2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach 4 claws (arrow) from power glass regulating 
switch and remove power glass regulating switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing power glass regulating switch.
Appropriate force should be applied when removing power glass regulating switch. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent door inner protector assembly from being scratched, when removing power glass 
regulating switch.

1
2

RM1A430155

RM1A430160

1

2

RM1A430170

کلید باالبر شیشه برقی
بازکردن

موقع باز کردن کلید باالبر شیشه برقی، مواظب باشید  که رودری آسیب نبیند.	 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  کلید باالبر شیشه سمت چپ عقب را باز   .3
کلیــد   A. دســتگیره در ســمت چــپ عقــب )1( را  بیــرون آورده و  پیــچ اتصــال مجموعــه 
باالبــر شیشــه ســمت چــپ عقــب را بــا پیــچ گوشــتی چهــار ســو بــاز کنیــد . ســپس با اســتفاده 
کلیــد باالبــر شیشــه )2( شیشــه را در جهــت فلــش  گوشــتی تخــت ، مجموعــه  از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  شــکل خــار

کنید.  کلید باالبر شیشه)1( را جدا  کانکتور   .B
کنید. کلید باالبر شیشه)2( را  باز  C. مجموعه 

کلیــد  کلیــد باالبــر شیشــه  را بــاز و  گوشــتی ، چهــار ضامــن )فلــش(   D. بــا اســتفاده از پیــچ 
را در آوریــد . 
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Chery Automobile Co., Ltd.
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44

Rear Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
7. Remove the rear left door glass run.

a. Lower rear left door glass assembly to a proper 
position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

8. Remove the rear left door glass assembly.

a. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 
cover plate and remove rear left door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Raise rear left door glass assembly to a proper position.

RM1A430220

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing rear left door glass 
assembly.

RM1A430225

Chery Automobile Co., Ltd.
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44–61

44

Rear Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
7. Remove the rear left door glass run.

a. Lower rear left door glass assembly to a proper 
position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

8. Remove the rear left door glass assembly.

a. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 
cover plate and remove rear left door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Raise rear left door glass assembly to a proper position.

RM1A430220

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing rear left door glass 
assembly.

RM1A430225

مجموعه شیشه درب عقب 
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3. رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی رودری سمت چپ عقب را باز 

کنید.  5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6. نوار بیرونی دور در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 7. نوار دور شیشه در سمت چپ عقب را باز 

a. شیشــه در ســمت چــپ عقــب را تــا وضعیــت مناســب بــاال بیاوریــد  و نــوار دور شیشــه در 
کنیــد.  ج  عقــب ســمت چــپ را خــار

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

کنید . 8. شیشه در سمت چپ عقب را باز 

کنید و روکش  a. سه پیچ اتصال )فلش( را از روی  قاب ریل در سمت چپ عقب باز 
در را بردارید. 

b. شیشه در سمت چپ عقب را تا وضعیت مناسب باال بیاورید .
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44–60

44

Rear Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner weather bar.

a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove rear left door 

inner weather bar (1) from trough in direction of arrow 
as shown in illustration.

4. Remove the rear left door outer weather bar.
a. Using an interior crow plate, remove rear left door 

outer weather bar (1) from trough in direction of arrow 
as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing rear door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.

1

RM1A430200

1

RM1A430210

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 

نوار دور  درب عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  در های سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   در سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  3. نوار داخلی دور در سمت چپ عقب   را باز 
کنید. a. رودری سمت چپ عقب را باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در )1(را در جهــت  فلــش منــدر
کنیــد. 

کنید.  4. نوار  بیرونی دور در عقب سمت چپ را باز 
a. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار بیرونــی  دور  در ســمت چــپ عقــب )1( را در جهــت  

کنیــد.  ج در شــکل، بــاز  فلــش منــدر
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Rear Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
7. Remove the rear left door glass run.

a. Lower rear left door glass assembly to a proper 
position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

8. Remove the rear left door glass assembly.

a. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 
cover plate and remove rear left door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Raise rear left door glass assembly to a proper position.

RM1A430220

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing rear left door glass 
assembly.

RM1A430225

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–61

44

Rear Door Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
7. Remove the rear left door glass run.

a. Lower rear left door glass assembly to a proper 
position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

8. Remove the rear left door glass assembly.

a. Remove 3 fixing screws (arrow) from rear left door 
cover plate and remove rear left door cover plate.
(Tightening torque: 1.5 ± 0.5 N·m)

b. Raise rear left door glass assembly to a proper position.

RM1A430220

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when removing rear left door glass 
assembly.

RM1A430225

مجموعه شیشه درب عقب 
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3. رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی رودری سمت چپ عقب را باز 

کنید.  5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6. نوار بیرونی دور در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 7. نوار دور شیشه در سمت چپ عقب را باز 

a. شیشــه در ســمت چــپ عقــب را تــا وضعیــت مناســب بــاال بیاوریــد  و نــوار دور شیشــه در 
کنیــد.  ج  عقــب ســمت چــپ را خــار

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

کنید . 8. شیشه در سمت چپ عقب را باز 

کنید و روکش  a. سه پیچ اتصال )فلش( را از روی  قاب ریل در سمت چپ عقب باز 
در را بردارید. 

b. شیشه در سمت چپ عقب را تا وضعیت مناسب باال بیاورید .
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Chery Automobile Co., Ltd.
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44–60

44

Rear Door Weather Bar

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner weather bar.

a. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-19).
b. Using an interior crow plate, remove rear left door 

inner weather bar (1) from trough in direction of arrow 
as shown in illustration.

4. Remove the rear left door outer weather bar.
a. Using an interior crow plate, remove rear left door 

outer weather bar (1) from trough in direction of arrow 
as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door weather bars.
Appropriate force should be applied when removing rear door weather bars. Be careful not to operate 
roughly.

1

RM1A430200

1

RM1A430210

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 

نوار دور  درب عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  در های سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   در سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید .  3. نوار داخلی دور در سمت چپ عقب   را باز 
کنید. a. رودری سمت چپ عقب را باز 

ج در شــکل، بــاز  b. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار دور  در )1(را در جهــت  فلــش منــدر
کنیــد. 

کنید.  4. نوار  بیرونی دور در عقب سمت چپ را باز 
a. بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، نــوار بیرونــی  دور  در ســمت چــپ عقــب )1( را در جهــت  

کنیــد.  ج در شــکل، بــاز  فلــش منــدر
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44

Triangular Window Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
4. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
5. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
6. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly (See page 44-65).
7. Remove the triangular window glass assembly.

a. Remove triangular window glass assembly in 
direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

RM1A430240

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when installing rear left door glass 
assembly.

شیشه لچکی
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید. 3.  نوار دور در سمت چپ عقب  را باز 
کنید.  4. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5.  شیشه در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6.ریل راهنمای  شیشه  در سمت چپ عقب را باز 

کردن شیشه لچکی عقب: 7.باز 
a. شیشه لچکی را در جهت فلش شکل فشار دهید. 

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه لچکی عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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c. Detach outer snap pin from rear left door glass 
assembly and remove rear left door glass assembly.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

RM1A430230

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when installing rear left door glass 
assembly.

ج نمایید .  کنید و شیشه را خار c. پین فنری  شیشه در سمت چپ عقب را باز 

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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44–63

44

Triangular Window Glass Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
4. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
5. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
6. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly (See page 44-65).
7. Remove the triangular window glass assembly.

a. Remove triangular window glass assembly in 
direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

RM1A430240

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when installing rear left door glass 
assembly.

شیشه لچکی
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید. 3.  نوار دور در سمت چپ عقب  را باز 
کنید.  4. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5.  شیشه در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6.ریل راهنمای  شیشه  در سمت چپ عقب را باز 

کردن شیشه لچکی عقب: 7.باز 
a. شیشه لچکی را در جهت فلش شکل فشار دهید. 

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه لچکی عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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c. Detach outer snap pin from rear left door glass 
assembly and remove rear left door glass assembly.

Installation

Installation is in reverse order of removal.

RM1A430230

CAUTION

Prevent window glass from dropping and becoming damaged, when installing rear left door glass 
assembly.

ج نمایید .  کنید و شیشه را خار c. پین فنری  شیشه در سمت چپ عقب را باز 

مواظب باشید تا موقع باز کردن شیشه عقب سمت چپ ، شیشه نیافتد یا آسیب نبیند.	 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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Rear Door Glass Guide Rail Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass front guide rail assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from rear left door glass 
front guide rail assembly, and remove rear left door 
glass front guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

b. Remove rear left door B-pillar glass lower run (1) from 
rear left door glass front guide rail assembly (2).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door glass guide rail 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing rear door glass guide rail assembly. Be careful not to 
operate roughly.

RM1A430260

1

2

RM1A430270

ریل راهنمای  شیشه درب عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3. رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی رودری سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید .  6. مجموعه ریل راهنمای شیشه در سمت چپ عقب را باز 

a.  دو پیــچ اتصــال )فلــش(  مجموعــه ریــل راهنمــای  شیشــه در ســمت چــپ عقــب را 
ــد .  ــاز و ریــل را درآوری ب

کنید. b.نوار راهنمای )۱( را از ریل جلویی شیشه درب عقب)۲( جدا 
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44

Rear Door Glass Upper Run

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
4. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
5. Remove the rear left door triangular window glass assembly (See page 44-63).
6. Remove the rear left door glass upper run.

a. Remove fixing clips from rear left door glass upper 
run, and remove rear left door glass upper run (1).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door glass upper run.
Appropriate force should be applied, when removing rear door glass upper run. Be careful not to operate 
roughly.

1

RM1A430250

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 

نوار دور شیشه در عقب 
بازکردن

کنید . 	  کردن  نوار های دور شیشه   در عقب  ، به اندازه نیرو وارد  موقع باز 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  نوار دور شیشه  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای  نوار دور شیشه  در سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2. سیم منفی باتری را باز  

کنید .  3. الستیک دور در سمت چپ عقب   را باز 
کنید. 4. مجموعه  شیشه  در سمت چپ عقب را باز 
کنید.  5. مجموعه لچکی در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 6. نوار  باالیی دور شیشه در سمت چپ عقب را باز 
a.  بســت هــای نــوار باالیــی شیشــه در ســمت چــپ عقــب را بــاز و  نــوار دور شیشــه )1( را 

کنیــد. بــاز 
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Rear Door Glass Guide Rail Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass front guide rail assembly.

a. Remove 2 fixing bolts (arrow) from rear left door glass 
front guide rail assembly, and remove rear left door 
glass front guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

b. Remove rear left door B-pillar glass lower run (1) from 
rear left door glass front guide rail assembly (2).

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door glass guide rail 
assembly.
Appropriate force should be applied when removing rear door glass guide rail assembly. Be careful not to 
operate roughly.

RM1A430260

1

2

RM1A430270

ریل راهنمای  شیشه درب عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را باز    .2

کنید. 3. رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی رودری سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید .  6. مجموعه ریل راهنمای شیشه در سمت چپ عقب را باز 

a.  دو پیــچ اتصــال )فلــش(  مجموعــه ریــل راهنمــای  شیشــه در ســمت چــپ عقــب را 
ــد .  ــاز و ریــل را درآوری ب

کنید. b.نوار راهنمای )۱( را از ریل جلویی شیشه درب عقب)۲( جدا 
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Rear Door Glass Upper Run

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door weather bar (See page 44-60).
4. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
5. Remove the rear left door triangular window glass assembly (See page 44-63).
6. Remove the rear left door glass upper run.

a. Remove fixing clips from rear left door glass upper 
run, and remove rear left door glass upper run (1).

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door glass upper run.
Appropriate force should be applied, when removing rear door glass upper run. Be careful not to operate 
roughly.

1

RM1A430250

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 

نوار دور شیشه در عقب 
بازکردن

کنید . 	  کردن  نوار های دور شیشه   در عقب  ، به اندازه نیرو وارد  موقع باز 

  توجه

نکته :
کنید. •  برای  نوار دور شیشه  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای  نوار دور شیشه  در سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2. سیم منفی باتری را باز  

کنید .  3. الستیک دور در سمت چپ عقب   را باز 
کنید. 4. مجموعه  شیشه  در سمت چپ عقب را باز 
کنید.  5. مجموعه لچکی در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 6. نوار  باالیی دور شیشه در سمت چپ عقب را باز 
a.  بســت هــای نــوار باالیــی شیشــه در ســمت چــپ عقــب را بــاز و  نــوار دور شیشــه )1( را 

کنیــد. بــاز 
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Rear Door Power Glass Regulator

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
7. Remove the rear left door power glass regulator.

a. Disconnect connector (arrow) from rear left door power glass regulator.
b. Remove 3 fixing bolts (1) from rear left door power 

glass regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove 2 fixing nuts (2) from rear left door power 
glass regulator, and remove rear left door power glass 
regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door power glass regulator.
Appropriate force should be applied when removing rear door power glass regulator. Be careful not to 
operate roughly.

1

2

RM1A430300

مکانیزم شیشه باالبر در سمت عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید.  3.  رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی  رودری  سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6.  مجموعه شیشه در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 7.  مکانیزم شیشه باالبر در سمت چپ عقب را باز 
کنید .  کانکتور )فلش( مکانیزم شیشه باالبر در سمت چپ عقب را باز   .a

کنید.  b.3 پیچ اتصال )1( مکانیزم را باز 
)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

کنید .  ج  c. 2 مهره اتصال )2(  مکانیزم را باز و مکانیزم شیشه باالبر را خار
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7. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly.
a. Lower rear left door glass assembly to a proper 

position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

b. Remove 3 rear left door butyl hole plugs (arrow).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) from rear left door glass 
rear guide rail assembly and remove rear left door 
glass rear guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A430220

RM1A430280

RM1A430290

CAUTION

After installing window glass regulating system, make sure that window glass can go up and down 
smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

گیر  ، باال و پایین می رود.	  بعد از نصب  ریل راهنمای  شیشه در سمت چپ عقب ،  مطمئن شوید که شیشه  به خوبی  و بدون لرزه و یا 

  توجه

بستن 
کردن است .  مراحل بستن عکس روند باز 

کنید .  7.ریل راهنمای  شیشه در چپ عقب را باز 
a.   شیشه در سمت چپ عقب را تا وضعیت مناسب پایین بیاورید ، و سپس  نوار دور 

کنید.  ج  شیشه را از  محل خود خار

کنید. b. درپوش نواری )فلش( در چپ عقب را باز 

کــرده و مجموعــه  c.ســه پیــچ اتصــال )فلــش( ریــل راهنمــای شیشــه در ســمت چــپ را بــاز 
کنیــد.  ریــل راهنمــا را بــاز 
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Rear Door Power Glass Regulator

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the rear left door inner protector assembly (See page 48-31).
4. Remove the rear left door metal bracket (See page 48-34).
5. Remove the rear left door protective film assembly (See page 48-34).
6. Remove the rear left door glass assembly (See page 44-61).
7. Remove the rear left door power glass regulator.

a. Disconnect connector (arrow) from rear left door power glass regulator.
b. Remove 3 fixing bolts (1) from rear left door power 

glass regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

c. Remove 2 fixing nuts (2) from rear left door power 
glass regulator, and remove rear left door power glass 
regulator.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing rear door power glass regulator.
Appropriate force should be applied when removing rear door power glass regulator. Be careful not to 
operate roughly.

1

2

RM1A430300

مکانیزم شیشه باالبر در سمت عقب
بازکردن

نکته :
کنید. •  برای  سمت چپ و راست از همین روش استفاده 

•  روش زیر برای   سمت چپ است .

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  2.کابل منفی باتری را باز  

کنید.  3.  رودری سمت چپ عقب را باز 
کنید. 4. پایه فلزی  رودری  سمت چپ عقب را باز 

کنید. 5. مجموعه الیه محافظ در سمت چپ عقب را باز 
کنید. 6.  مجموعه شیشه در سمت چپ عقب را باز 

کنید. 7.  مکانیزم شیشه باالبر در سمت چپ عقب را باز 
کنید .  کانکتور )فلش( مکانیزم شیشه باالبر در سمت چپ عقب را باز   .a

کنید.  b.3 پیچ اتصال )1( مکانیزم را باز 
)7±1N.m: کردن )گشتاور سفت 

کنید .  ج  c. 2 مهره اتصال )2(  مکانیزم را باز و مکانیزم شیشه باالبر را خار
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7. Remove the rear left door glass rear guide rail assembly.
a. Lower rear left door glass assembly to a proper 

position, and pull rear left door glass run out from 
trough.

b. Remove 3 rear left door butyl hole plugs (arrow).

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) from rear left door glass 
rear guide rail assembly and remove rear left door 
glass rear guide rail assembly.
(Tightening torque: 7 ± 1 N·m)

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A430220

RM1A430280

RM1A430290

CAUTION

After installing window glass regulating system, make sure that window glass can go up and down 
smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

گیر  ، باال و پایین می رود.	  بعد از نصب  ریل راهنمای  شیشه در سمت چپ عقب ،  مطمئن شوید که شیشه  به خوبی  و بدون لرزه و یا 

  توجه

بستن 
کردن است .  مراحل بستن عکس روند باز 

کنید .  7.ریل راهنمای  شیشه در چپ عقب را باز 
a.   شیشه در سمت چپ عقب را تا وضعیت مناسب پایین بیاورید ، و سپس  نوار دور 

کنید.  ج  شیشه را از  محل خود خار

کنید. b. درپوش نواری )فلش( در چپ عقب را باز 

کــرده و مجموعــه  c.ســه پیــچ اتصــال )فلــش( ریــل راهنمــای شیشــه در ســمت چــپ را بــاز 
کنیــد.  ریــل راهنمــا را بــاز 
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Front Windshield Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).

HINT:

It is not necessary to completely remove roof assembly. Lower the front part of roof assembly, so that front 
windshield assembly can be removed.

4. Remove the inside rear view mirror assembly (See page 45-15).
5. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
6. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
7. Remove the front windshield weatherstrip.
8. Remove the front windshield assembly.

a. Using a knife, cut off the adhesive.

b. Apply protective tapes to outer surface of body to prevent scratches.

c. Pass a piano wire through seam between body and front windshield assembly.
d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 

wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around front windshield assembly, and remove front 
windshield assembly.

Cut

RM1A430320

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.

CAUTION

To prevent instrument panel upper body assembly from being scratched, place a plastic sheet between 
piano wire and instrument panel upper body assembly.

RM1A430330

Chery Automobile Co., Ltd.
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44

Front Windshield Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).

HINT:

It is not necessary to completely remove roof assembly. Lower the front part of roof assembly, so that front 
windshield assembly can be removed.

4. Remove the inside rear view mirror assembly (See page 45-15).
5. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
6. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
7. Remove the front windshield weatherstrip.
8. Remove the front windshield assembly.

a. Using a knife, cut off the adhesive.

b. Apply protective tapes to outer surface of body to prevent scratches.

c. Pass a piano wire through seam between body and front windshield assembly.
d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 

wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around front windshield assembly, and remove front 
windshield assembly.

Cut

RM1A430320

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.

CAUTION

To prevent instrument panel upper body assembly from being scratched, place a plastic sheet between 
piano wire and instrument panel upper body assembly.

RM1A430330

شیشه جلو خودرو
بازکردن

نکته :
کنید.  ج  که شیشه جلو  را بتوانید خار گونه ای  کنید . بخش جلویی  نمدی سقف را پایین بیاورید به  کاماًل باز  که نمدی سقف را  نیازی نیست 

کنید. 1. خودرو و تمامی  وسایل برقی آن را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه سقف را باز 

کنید. 4. آینه وسط را باز 
کنید. کن را باز  ک  5. مجموعه  برف پا

کنید. کن را باز  ک  6. قاب برف پا
کنید .  7.نوار شیشه جلو را باز 

کنید. 8.شیشه جلو را باز 
کاتر چسب دور شیشه را برش دهید . a.با استفاده از 

کنید.  b.برای جلوگیری از خراش بدنه، از نوار چسب محافظ روی سطح بیرونی بدنه استفاده 

موقع برش چسب شیشه، مواظب باشید تا به  بدنه خودرو صدمه وارد نکنید.	 

  توجه

کنید. c. یک سیم پیانو را بین درز بدنه و  شیشه جلو وارد 
ــا  ــب را ب ــد و  چس ــو ببندی ــیم پیان ــر س ــه دو س ــابه را  ب ــیای مش ــا اش ــی ی ــای چوب ــوک ه d. بل
کشــیدن ســیم پیانــو  دور مجموعــه شیشــه جلــو بــرش دهیــد و  مجموعــه شیشــه جلــو را  بــاز 

کنیــد.
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Inspection

1. Check the rear door power glass regulator.
a. Apply battery voltage to terminals of rear door power 

glass regulator motor connector, and check operation 
of rear door power glass regulator motor according to 
table below.

If result is not as specified, replace rear door power 
glass regulator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

2 1

-+

RM1A430310

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

2 1 UP smoothly

1 2 DOWN smoothly

CAUTION

After installing rear door power glass regulator, make sure that window glass can go up and down 
smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

بازدید و بررسی 

کنید . کنترل  1. مکانیزم  شیشه باالبر در عقب را  
کانکتــور موتــور مکانیــزم  شیشــه باالبــر در عقــب وصــل  a. بــرق باتــری را بــه ترمینــال هــای 

کنیــد : کنتــرل  کار  موتــور را بــر اســاس جــدول زیــر  کنیــد و  نحــوه 

گــر نتیجــه حاصلــه  طبــق جــدول نبــود، مکانیــزم   شیشــه باالبــر در عقــب را تعویــض  ا
ــد. کنی

وضعیت ارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

به صورت یکنواخت باال می رود. 21

به صورت یکنواخت  پایین می آید. 12

گیــر، بــاال و پاییــن 	  کــه شیشــه  بــه صــورت یکنواخــت و بــدون لــرزش و یــا  بعــد از نصــب  مکانیــزم   شیشــه باالبــر در ســمت چــپ عقــب ، مطمئــن شــوید 

کنــد. مــی 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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Front Windshield Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).

HINT:

It is not necessary to completely remove roof assembly. Lower the front part of roof assembly, so that front 
windshield assembly can be removed.

4. Remove the inside rear view mirror assembly (See page 45-15).
5. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
6. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
7. Remove the front windshield weatherstrip.
8. Remove the front windshield assembly.

a. Using a knife, cut off the adhesive.

b. Apply protective tapes to outer surface of body to prevent scratches.

c. Pass a piano wire through seam between body and front windshield assembly.
d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 

wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around front windshield assembly, and remove front 
windshield assembly.

Cut

RM1A430320

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.

CAUTION

To prevent instrument panel upper body assembly from being scratched, place a plastic sheet between 
piano wire and instrument panel upper body assembly.

RM1A430330

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–69

44

Front Windshield Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly (See page 50-27).

HINT:

It is not necessary to completely remove roof assembly. Lower the front part of roof assembly, so that front 
windshield assembly can be removed.

4. Remove the inside rear view mirror assembly (See page 45-15).
5. Remove the front wiper arm assembly (See page 37-22).
6. Remove the front windshield lower support assembly (See page 49-28).
7. Remove the front windshield weatherstrip.
8. Remove the front windshield assembly.

a. Using a knife, cut off the adhesive.

b. Apply protective tapes to outer surface of body to prevent scratches.

c. Pass a piano wire through seam between body and front windshield assembly.
d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 

wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around front windshield assembly, and remove front 
windshield assembly.

Cut

RM1A430320

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.

CAUTION

To prevent instrument panel upper body assembly from being scratched, place a plastic sheet between 
piano wire and instrument panel upper body assembly.

RM1A430330

شیشه جلو خودرو
بازکردن

نکته :
کنید.  ج  که شیشه جلو  را بتوانید خار گونه ای  کنید . بخش جلویی  نمدی سقف را پایین بیاورید به  کاماًل باز  که نمدی سقف را  نیازی نیست 

کنید. 1. خودرو و تمامی  وسایل برقی آن را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. مجموعه سقف را باز 

کنید. 4. آینه وسط را باز 
کنید. کن را باز  ک  5. مجموعه  برف پا

کنید. کن را باز  ک  6. قاب برف پا
کنید .  7.نوار شیشه جلو را باز 

کنید. 8.شیشه جلو را باز 
کاتر چسب دور شیشه را برش دهید . a.با استفاده از 

کنید.  b.برای جلوگیری از خراش بدنه، از نوار چسب محافظ روی سطح بیرونی بدنه استفاده 

موقع برش چسب شیشه، مواظب باشید تا به  بدنه خودرو صدمه وارد نکنید.	 

  توجه

کنید. c. یک سیم پیانو را بین درز بدنه و  شیشه جلو وارد 
ــا  ــب را ب ــد و  چس ــو ببندی ــیم پیان ــر س ــه دو س ــابه را  ب ــیای مش ــا اش ــی ی ــای چوب ــوک ه d. بل
کشــیدن ســیم پیانــو  دور مجموعــه شیشــه جلــو بــرش دهیــد و  مجموعــه شیشــه جلــو را  بــاز 

کنیــد.
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Inspection

1. Check the rear door power glass regulator.
a. Apply battery voltage to terminals of rear door power 

glass regulator motor connector, and check operation 
of rear door power glass regulator motor according to 
table below.

If result is not as specified, replace rear door power 
glass regulator assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

2 1

-+

RM1A430310

Measurement Condition
Specified 

ConditionBattery 

positive (+)

Battery 

negative (-)

2 1 UP smoothly

1 2 DOWN smoothly

CAUTION

After installing rear door power glass regulator, make sure that window glass can go up and down 
smoothly and freely without any vibration, chattering or shock loading, etc.

بازدید و بررسی 

کنید . کنترل  1. مکانیزم  شیشه باالبر در عقب را  
کانکتــور موتــور مکانیــزم  شیشــه باالبــر در عقــب وصــل  a. بــرق باتــری را بــه ترمینــال هــای 

کنیــد : کنتــرل  کار  موتــور را بــر اســاس جــدول زیــر  کنیــد و  نحــوه 

گــر نتیجــه حاصلــه  طبــق جــدول نبــود، مکانیــزم   شیشــه باالبــر در عقــب را تعویــض  ا
ــد. کنی

وضعیت ارتباط باتری

منفی باتری )-(مثبت باتری )+(

به صورت یکنواخت باال می رود. 21

به صورت یکنواخت  پایین می آید. 12

گیــر، بــاال و پاییــن 	  کــه شیشــه  بــه صــورت یکنواخــت و بــدون لــرزش و یــا  بعــد از نصــب  مکانیــزم   شیشــه باالبــر در ســمت چــپ عقــب ، مطمئــن شــوید 

کنــد. مــی 

  توجه

بستن 
کردن است .  بستن عکس روند باز 
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a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–71

44

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–71

44

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

کنید .  کاردک تمیز  a.  تکه چسب های باقی مانده روی شیشه را با یک 
کنید .  b. لبه های بیرونی شیشه را با شوینده مخصوص تمیز 

بستن 
1. مجموعه شیشه جلو را در سرجای خود بگذارید . 

a. بلوک های جاگذاری شیشه را با سوراخ های  نصب صفحه فلزی بدنه جفت کنید . 
b. مطمئن شوید که سطح تماس لبه شیشه کاماًل یکنواخت است .

c. در محــل هــای نشــان داده شــده روی شــکل زیــر ، نقــاط جفــت شــدن شیشــه  و بدنــه را 
کنیــد .  عالمتگــذاری 

کنید .  d. مجموعه شیشه جلو را باز  
2. الیه ای ازچسب)پرایمر( را روی سطح تماس بدنه خودرو بمالید.

a.  با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر  را روی سطح بدنه خودرو بمالید . 

b. عرض پرایمر باید 13 تا 15 میلیمتر باشد .

سه دقیقه صبر کنید تا پرایمر خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

  توجه

پرایمرپرایمر

پرایمر
چسب
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9. Clean the vehicle body.
a. Using a knife, cut off any excess adhesive on contact 

surface of vehicle body as shown in illustration.

b. Clean contact surface of vehicle body with cleaner.

10.Clean the removed glass.

CAUTION

When removing front windshield assembly, an assistant is needed.
When removing front windshield assembly, prevent it from dropping.
Leave as much adhesive on the body as possible when cutting off the adhesive.
When separating front windshield assembly from vehicle, be careful not to damage body paint, interior 
and exterior ornaments.

Adhesive

RM1A430340

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.
Leave as much adhesive on the body as possible, when cutting off the adhesive.

CAUTION

Even if all adhesive has been removed, cleaning of vehicle would be necessary.

CAUTION

DO NOT touch the glass after cleaning it.
Even if a new glass is used, it is necessary to clean it with glass cleaner.

کردن آن ضروری است .	  کرده اید، باز هم نظافت خودرو و تمیز  ک  گر کل چسب را هم پا ا

بعد زا تمیز کردن شیشه سطح آن را لمس نکنید . 	 

حتی در صورت استفاده از شیشه نو هم باید سطح آن را با شیشه شور تمیز کنید.	 

موقع درآوردن شیشه جلویی ، از یک نفر کمک بگیرید. 	 

 مواظب باشید که موقع درآوردن شیشه جلویی، شیشه نیافتد.	 

موقع برش دادن چسب ، تا حد امکان بیشترین چسب را روی بدنه باقی بگذارید . 	 

موقع جدا کردن  مجموعه شیشه جلو از خودرو ، دقت کنید که به بدنه ،تزئینات  داخلی و تزئینات خارجی آسیب نرسانید . 	 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. 9. بدنه خودرو را تمیز 
کاتر ؛ چسب اضافی باقی مانده روی سطح تماس بدنه خودرو را  a.  با استفاده از یک 

کنید .  به صورت شکل تمیز 

کنید. کننده )شوینده( ، نظافت  b. سطح بدنه خودرو را با یک ماده تمیز 

کنید. 10. شیشه باز شده را تمیز 

چسب باقی مانده
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a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–71

44

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

Chery Automobile Co., Ltd.
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44

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with cleaner.

Installation

1. Position the front windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on front windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the front windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.
b. Width of primer is 13 to 15 mm.

RM1A430350

RM1A430360

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

کنید .  کاردک تمیز  a.  تکه چسب های باقی مانده روی شیشه را با یک 
کنید .  b. لبه های بیرونی شیشه را با شوینده مخصوص تمیز 

بستن 
1. مجموعه شیشه جلو را در سرجای خود بگذارید . 

a. بلوک های جاگذاری شیشه را با سوراخ های  نصب صفحه فلزی بدنه جفت کنید . 
b. مطمئن شوید که سطح تماس لبه شیشه کاماًل یکنواخت است .

c. در محــل هــای نشــان داده شــده روی شــکل زیــر ، نقــاط جفــت شــدن شیشــه  و بدنــه را 
کنیــد .  عالمتگــذاری 

کنید .  d. مجموعه شیشه جلو را باز  
2. الیه ای ازچسب)پرایمر( را روی سطح تماس بدنه خودرو بمالید.

a.  با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر  را روی سطح بدنه خودرو بمالید . 

b. عرض پرایمر باید 13 تا 15 میلیمتر باشد .

سه دقیقه صبر کنید تا پرایمر خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

  توجه

پرایمرپرایمر

پرایمر
چسب
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9. Clean the vehicle body.
a. Using a knife, cut off any excess adhesive on contact 

surface of vehicle body as shown in illustration.

b. Clean contact surface of vehicle body with cleaner.

10.Clean the removed glass.

CAUTION

When removing front windshield assembly, an assistant is needed.
When removing front windshield assembly, prevent it from dropping.
Leave as much adhesive on the body as possible when cutting off the adhesive.
When separating front windshield assembly from vehicle, be careful not to damage body paint, interior 
and exterior ornaments.

Adhesive

RM1A430340

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.
Leave as much adhesive on the body as possible, when cutting off the adhesive.

CAUTION

Even if all adhesive has been removed, cleaning of vehicle would be necessary.

CAUTION

DO NOT touch the glass after cleaning it.
Even if a new glass is used, it is necessary to clean it with glass cleaner.

کردن آن ضروری است .	  کرده اید، باز هم نظافت خودرو و تمیز  ک  گر کل چسب را هم پا ا

بعد زا تمیز کردن شیشه سطح آن را لمس نکنید . 	 

حتی در صورت استفاده از شیشه نو هم باید سطح آن را با شیشه شور تمیز کنید.	 

موقع درآوردن شیشه جلویی ، از یک نفر کمک بگیرید. 	 

 مواظب باشید که موقع درآوردن شیشه جلویی، شیشه نیافتد.	 

موقع برش دادن چسب ، تا حد امکان بیشترین چسب را روی بدنه باقی بگذارید . 	 

موقع جدا کردن  مجموعه شیشه جلو از خودرو ، دقت کنید که به بدنه ،تزئینات  داخلی و تزئینات خارجی آسیب نرسانید . 	 

  توجه

  توجه

  توجه

کنید. 9. بدنه خودرو را تمیز 
کاتر ؛ چسب اضافی باقی مانده روی سطح تماس بدنه خودرو را  a.  با استفاده از یک 

کنید .  به صورت شکل تمیز 

کنید. کننده )شوینده( ، نظافت  b. سطح بدنه خودرو را با یک ماده تمیز 

کنید. 10. شیشه باز شده را تمیز 

چسب باقی مانده
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b. Using a scraper, thoroughly mix 500 g main adhesive 
and 75 g hardener on mixing board.

7. Apply the adhesive.
a. Cut off tip of cartridge nozzle and add adhesive.
b. Install cartridge to sealer gun.
c. Apply adhesive evenly to front windshield assembly 

as shown in illustration.
Adhesive width: 8 mm
Adhesive height: 12 mm

8. Install the front windshield assembly.

a. Align matchmarks on glass and vehicle body, and 
gently press in glass along edge.

RM1A430400

12 mm

8 mm

RM1A430410

CAUTION

Check that lower/upper clearance and right/left clearance of front windshield assembly are uniform, to 
ensure good fitting with weatherstrips all around.

RM1A430420

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–73

44

b. Using a scraper, thoroughly mix 500 g main adhesive 
and 75 g hardener on mixing board.

7. Apply the adhesive.
a. Cut off tip of cartridge nozzle and add adhesive.
b. Install cartridge to sealer gun.
c. Apply adhesive evenly to front windshield assembly 

as shown in illustration.
Adhesive width: 8 mm
Adhesive height: 12 mm

8. Install the front windshield assembly.

a. Align matchmarks on glass and vehicle body, and 
gently press in glass along edge.

RM1A430400

12 mm

8 mm

RM1A430410

CAUTION

Check that lower/upper clearance and right/left clearance of front windshield assembly are uniform, to 
ensure good fitting with weatherstrips all around.

RM1A430420

کننــده را روی  گــرم ســخت  گــرم چســب اصلــی و 75  کاردک ،  500  b. بــا اســتفاده از 
کنیــد.  کار، مخلــوط  تختــه 

7. چسب را بمالید . 
a.سرتیوب چسب را برش داده دهید. 

کنید.  b. تیوب را ر وی تفنگی نصب 
c. چسب را به صورت یکنواخت  و مطابق شکل روی شیشه جلو بزنید.

 عرض چسب : 8 میلی متر
ضخامت چسب : 12 میلیمتر

کنید .  8. شیشه جلو را نصب 

کنیــد و  بــه آرامــی شیشــه را در امتــداد  a.  عالئــم شیشــه و بدنــه خــودرو را بــا هــم جفــت 
لبــه هــا فشــار دهیــد .

مطمئن شوید که فاصله پایین و باال و راست و چپ شیشه جلو  یکنواخت است تا از نصب  شیشه در تمام جهات اطمینان حاصل کنید . 	 

  توجه
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3. Clean contact surface of front windshield assembly.

a. Remove any residue on contact surface of front 
windshield assembly with a clean, lint-free cloth 
soaked with cleaner.

4. Apply a coat of primer G to contact surface of front windshield assembly.

a. Using a brush, apply a coat of primer G to glass edge 
and contact surface.

b. Wipe off any excess primer with a clean cloth before 
drying.

c. Width of primer is 13 to 15 mm.

5. Install the front windshield weatherstrip.
6. Mix the adhesive.

a. Using a solvent, thoroughly clean mixing board and scraper.

CAUTION

DO NOT touch the glass surface after cleaning it.

RM1A430380

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer G for later use.

Primer G 13-15 mm

RM1A430390

CAUTION

Adhesive should be mixed thoroughly within 5 minutes.
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DO NOT touch the glass surface after cleaning it.
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DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer G for later use.

Primer G 13-15 mm

RM1A430390

CAUTION

Adhesive should be mixed thoroughly within 5 minutes.

کنید . 3. سطح شیشه جلو را تمیز 

کنید. 4. یک الیه پرایمر G را روی سطح شیشه جلو اعمال 

کــرک و  تمیــز  آغشــته بــه شــوینده، ســطح شیشــه جلــو را تمیــز  کهنــه بــدون  A. بــا یــک  
کنیــد .

A. با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر G  روی لبه شیشه و  سطح  تماس بمالید . 

کنید. ک  کهنه تمیز ، پا B. پرایمر اضافی را قبل از خشک شدن با  یک 

C. عرض پرایمر باید 13 تا 15 میلیمتر باشد .

کنید .  5. شیشه جلو را نصب 
کنید. 6. چسب را مخلوط 

کنید. کاردک را با حالل مناسب تمیز  کار و  A.  تخته  

بعد از تمیز کردن شیشه به سطح آن دست نزنید.	 

چسب باید ظرف پنج دقیقه به طور کامل مخلوط شود . 	 

سه دقیقه صبر کنید تا  پرایمرG خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

پرایمر باز شده G را  استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه

  توجه
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b. Using a scraper, thoroughly mix 500 g main adhesive 
and 75 g hardener on mixing board.

7. Apply the adhesive.
a. Cut off tip of cartridge nozzle and add adhesive.
b. Install cartridge to sealer gun.
c. Apply adhesive evenly to front windshield assembly 

as shown in illustration.
Adhesive width: 8 mm
Adhesive height: 12 mm

8. Install the front windshield assembly.

a. Align matchmarks on glass and vehicle body, and 
gently press in glass along edge.

RM1A430400

12 mm

8 mm

RM1A430410

CAUTION

Check that lower/upper clearance and right/left clearance of front windshield assembly are uniform, to 
ensure good fitting with weatherstrips all around.

RM1A430420
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Rear Windshield Assembly

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the tonneau cover assembly (See page 50-33).
4. Remove the roof assembly (See page 50-27).

HINT:

It is not necessary to completely remove roof assembly. Lower the rear part of roof assembly, so that rear 
windshield assembly can be removed.

5. Remove the defroster wire harness assembly.
a. Remove the defroster connectors (arrow).

6. Remove the rear windshield weatherstrip.
7. Remove the rear windshield assembly.

a. Using a knife, cut off the adhesive.

b. Apply protective tapes to outer surface of body to prevent scratches.
c. Pass a piano wire through seam between body and rear windshield assembly.

RM1A430450

Cut

RM1A430320

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.

شیشه عقب 
بازکردن

نکته :
که شیشه عقب  را بتوان درآورد .  گونه ای  کنید . بخش عقبی مجموعه سقف را پایین بیاورید به  کاماًل باز  که نمدی سقف را  نیازی نیست 

کنید. 1. خودرو و تمامی  وسایل برقی آن را خاموش 
کنید. کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. 3. طاقچه عقب را باز 
کنید. 4. نمدی سقف را باز 

کنید. کن را باز  گرم  5. مجموعه دسته سیم 
کنید . )فلش( کن را باز  گرم  کانکتورهای    .A

کنید .  6. نوار شیشه عقب را باز 
کنید. 7. شیشه عقب را باز 

کاتر چسب دور شیشه را برش دهید . با استفاده از   .A

کنید.  B. برای جلوگیری از خراش بدنه ، از نوارچسب محافظ روی سطح بیرونی بدنه استفاده 
کنید. C.یک سیم پیانو را بین درز بدنه و  شیشه عقب وارد 

موقع برش چسب شیشه، مواظب باشید تا به  بدنه خودرو صدمه وارد نکنید.	 

  توجه

محل برش چسب
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b. Using a scraper, uniformly apply adhesive to glass 
edge.

c. Remove any excess or spilled adhesive with a 
scraper.

d. Apply tapes all the way around, and do not remove them until adhesive hardens.
9. Check and repair sealing of glass.

a. Check glass for leakage after adhesive has completely hardened.
b. If it leaks, seal leaks by adding adhesive.

10.Install the front windshield lower support assembly.
11. Install the front wiper arm assembly.
12.Install the inside rear view mirror assembly.
13.Install the roof assembly.
14.Connect the negative battery cable.

Adhesive

RM1A430430

کاردک ، چسب را روی لبه شیشه بمالید .  b. با استفاده از یک 
کنید.  ک  کاردک پا c. چسب اضافی را با 

d. دور لبه هــای شیشــه را نــوار چســب بزنیــد و تــا وقتــی چســب  ســفت نشــده اســت ، آن 
را برنداریــد . 

کنید .  کنترل و در صورت لزوم اصالح  9.  آب بندی شیشه را 
کنید .  کنترل  کامل چسب، نشتی و آب بندی شیشه را  a.  بعد از  خشک شدن 

گر شیشه خوب آب بندی نشده است، منفذها را با چسب ببندید. b.  ا
کنید. کن)شیشه جلو( را نصب  ک  10. شبکه زیر برف پا

کنید .  کن  جلو را نصب  ک  11. مجموعه برف پا
کنید .  12.  آینه وسط را نصب 

کنید . 13. نمدی سقف را نصب 
کنید . کابل منفی باتری را نصب   .14
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b. Using a scraper, uniformly apply adhesive to glass 
edge.

c. Remove any excess or spilled adhesive with a 
scraper.

d. Apply tapes all the way around, and do not remove them until adhesive hardens.
9. Check and repair sealing of glass.

a. Check glass for leakage after adhesive has completely hardened.
b. If it leaks, seal leaks by adding adhesive.

10.Install the front windshield lower support assembly.
11. Install the front wiper arm assembly.
12.Install the inside rear view mirror assembly.
13.Install the roof assembly.
14.Connect the negative battery cable.

Adhesive
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کنید .  کنترل  کامل چسب، نشتی و آب بندی شیشه را  a.  بعد از  خشک شدن 
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9. Clean the removed glass.

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with glass cleaner.

Installation

1. Position the rear windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on rear windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the rear windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

CAUTION

DO NOT touch the glass after cleaning it.
Even if a new glass is used, it is necessary to clean it with glass cleaner.

RM1A430350

RM1A430470

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–77

44
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DO NOT touch the glass after cleaning it.
Even if a new glass is used, it is necessary to clean it with glass cleaner.
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CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.

بعد از تمیز کردن شیشه سطح آن را لمس نکنید . 	 

حتی در صورت استفاده از شیشه نو هم باید آن را با شیشه شور تمیز کنید.	 

سه دقیقه صبر کنید تا پرایمر خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

پرایمر باز شده m را  استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه

کنید. 9. شیشه باز شده را تمیز 

کنید .  کاردک تمیز  a. تکه چسب های باقی مانده روی شیشه را با یک 
کنید .  b.لبه های بیرونی شیشه را با شوینده مخصوص تمیز 

بستن 
1. شیشه عقب را در سرجای خود بگذارید . 

کنید  گذاری شیشه را با سوراخ های  نصب صفحه فلزی بدنه جفت  a. بلوک های جا
 .

کاماًل یکنواخت است . که سطح تماس لبه شیشه  b. مطمئن شوید 
c. در محل های نشان داده شده روی شکل زیر ، نقاط جفت شدن شیشه  و بدنه را  

کنید. گذاری شده منطبق  قسمت های عالمت 

کنید .  d. شیشه عقب را باز  
2- الیه ای از  پرایمر M  را روی سطح تماس بدنه خودرو بمالید.
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d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 
wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around rear windshield assembly, and remove rear 
windshield assembly.

8. Clean the vehicle body.
a. Using a knife, cut off any excess adhesive on contact 

surface of vehicle body as shown in illustration.

b. Clean contact surface of vehicle body with cleaner.

RM1A430460

CAUTION

When removing rear windshield assembly, an assistant is needed.
When removing rear windshield assembly, prevent it from dropping.
Leave as much adhesive on the body as possible when cutting off the adhesive.
When separating rear windshield assembly from vehicle, be careful not to damage body paint, interior 
and exterior ornaments.

Adhesive

RM1A430340

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.
Leave as much adhesive on the body as possible, when cutting off the adhesive.

CAUTION

Even if all adhesive has been removed, cleaning of vehicle would be necessary.

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–76

44

d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 
wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around rear windshield assembly, and remove rear 
windshield assembly.

8. Clean the vehicle body.
a. Using a knife, cut off any excess adhesive on contact 

surface of vehicle body as shown in illustration.

b. Clean contact surface of vehicle body with cleaner.

RM1A430460

CAUTION

When removing rear windshield assembly, an assistant is needed.
When removing rear windshield assembly, prevent it from dropping.
Leave as much adhesive on the body as possible when cutting off the adhesive.
When separating rear windshield assembly from vehicle, be careful not to damage body paint, interior 
and exterior ornaments.

Adhesive

RM1A430340

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.
Leave as much adhesive on the body as possible, when cutting off the adhesive.
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Even if all adhesive has been removed, cleaning of vehicle would be necessary.

موقع درآوردن مجموعه شیشه عقبی ، از یک نفر کمک بگیرید. 	 

 مواظب باشید که موقع درآوردن شیشه عقبی، شیشه نیافتد.	 

موقع برش دادن چسب ، تا حد امکان بیشترین چسب را روی بدنه باقی بگذارید . 	 

کنید که به رنگ بدنه ،  تزئینات داخلی و خارجی آسیب نرسانید . 	  موقع جدا کردن  شیشه عقب از خودرو ، دقت 

  توجه

D. بلــوک هــای چوبــی یــا اشــیای مشــابه را  بــه دو ســر ســیم پیانــو ببندیــد و  چســب را بــا 
کشــیدن ســیم پیانــو  دور مجموعــه شیشــه عقــب بــرش دهیــد و  مجموعــه شیشــه عقــب 

کنیــد. را  بــاز 

کنید. 8. بدنه خودرو را تمیز 
کاتــر ؛ چســب اضافــی باقــی مانــده روی ســطح تمــاس بدنــه  A.  بــا اســتفاده از یــک 

کنیــد .  خــودرو را بــه صــورت شــکل تمیــز 

کنید. کننده )شوینده( ، نظافت  B. سطح بدنه خودرو را با یک ماده تمیز 
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9. Clean the removed glass.

a. Using a scraper, remove adhesive sticking to glass.
b. Clean outer edges of glass with glass cleaner.

Installation

1. Position the rear windshield assembly.
a. Align positioning blocks with metal plate installation holes of body.
b. Check if whole contact surface of glass edge is perfectly even.
c. Place matchmarks on rear windshield assembly and 

body at positions shown in illustration.

d. Remove the rear windshield assembly.
2. Apply a coat of primer M to contact surface of vehicle body.

CAUTION

DO NOT touch the glass after cleaning it.
Even if a new glass is used, it is necessary to clean it with glass cleaner.

RM1A430350

RM1A430470

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer M for later use.
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d. Tie wooden blocks or similar objects to both piano 
wire ends, cut off adhesive by pulling piano wire 
around rear windshield assembly, and remove rear 
windshield assembly.

8. Clean the vehicle body.
a. Using a knife, cut off any excess adhesive on contact 

surface of vehicle body as shown in illustration.

b. Clean contact surface of vehicle body with cleaner.

RM1A430460

CAUTION

When removing rear windshield assembly, an assistant is needed.
When removing rear windshield assembly, prevent it from dropping.
Leave as much adhesive on the body as possible when cutting off the adhesive.
When separating rear windshield assembly from vehicle, be careful not to damage body paint, interior 
and exterior ornaments.

Adhesive

RM1A430340

CAUTION

Try to prevent body paint surface from being scratched, when cutting off the adhesive.
Leave as much adhesive on the body as possible, when cutting off the adhesive.

CAUTION

Even if all adhesive has been removed, cleaning of vehicle would be necessary.
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5. Install the rear windshield weatherstrip.
6. Mix the adhesive.

a. Using a solvent, thoroughly clean mixing board and 
scraper.

b. Using a scraper, thoroughly mix 500 g main adhesive 
and 75 g hardener on mixing board.

7. Apply the adhesive.
a. Cut off tip of cartridge nozzle and add adhesive.
b. Install cartridge to sealer gun.
c. Apply adhesive evenly to rear windshield assembly as 

shown in illustration.
Adhesive width: 8 mm
Adhesive height: 12 mm

8. Install the rear windshield assembly.

a. Align matchmarks on glass and vehicle body, and 
gently press in glass along edge.

CAUTION

Adhesive should be mixed thoroughly within 5 minutes.

RM1A430400

12 mm

8 mm

RM1A430410

CAUTION

Check that lower/upper clearance and right/left clearance of rear windshield assembly are uniform, to 
ensure good fitting with weatherstrips all around.

RM1A430480

Matchmarks
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کنید .  5. شیشه عقب را نصب 
کنید. 6. چسب را مخلوط 

کنید . 8. شیشه عقب را نصب 

چسب باید ظرف پنج دقیقه به طور کامل مخلوط شود . 	 

کــه فاصلــه پاییــن و بــاال و راســت و چــپ شیشــه عقــب  یکنواخــت اســت تــا از نصــب صحیــح  شیشــه در تمــام جهــات اطمینــان حاصــل 	  مطمئــن شــوید 
کنیــد . 

  توجه

  توجه

کنید. کاردک را با حالل مناسب تمیز  کار و  a.  تخته  
کننده را روی تخته  گرم سخت  گرم چسب اصلی و 75  کاردک ،  500  b. با استفاده از 

کنید.  کار، مخلوط 

کنید .  کاری را شروع  7. چسب 
کنید .  a. سرتیوب را برش داده و به آن چسب اضافه 

کنید.  b. تیوب را ر وی تفنگی نصب 
c. چسب را به صورت یکنواخت  و مطابق شکل روی  مجموعه شیشه عقب بزنید.

 عرض چسب : 8 میلی متر
ضخامت چسب : 12 میلیمتر

کنید و  به آرامی شیشه را در امتداد لبه  a.  عالئم شیشه و بدنه خودرو را با هم جفت 
ها فشار دهید .
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a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact 
surface of vehicle body.

b. Width of primer is 13 to 15 mm.

3. Clean contact surface of rear windshield.

a. Remove any residue on contact surface of rear 
windshield with a clean, lint-free cloth soaked with 
cleaner.

4. Apply a coat of primer G to contact surface of rear windshield assembly.

a. Using a brush, apply a coat of primer G to glass edge and contact surface.
b. Wipe off any excess primer with a clean cloth before drying.
c. Width of primer is 13 to 15 mm.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

CAUTION

DO NOT touch the surface of rear windshield after cleaning it.

RM1A430380

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer G for later use.

Primer G 13-15 mm

RM1A430390
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بعد از تمیز کردن شیشه به سطح آن دست نزنید.	 

سه دقیقه صبر کنید تا پرایمر خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

پرایمر باز شده G را  استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه

a.  با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر M روی سطح بدنه خودرو بمالید . 
b. عرض پرایمر باید 13 تا 15 میلی مترباشد .

کنید  کرک تمیز و  آغشته به شوینده، سطح شیشه عقب را تمیز  کهنه بدون  a. با یک  
.

کنید. 4- یک الیه پرایمر G را روی سطح شیشه عقب اعمال 

a. با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر G  را روی لبه شیشه و  سطح  تماس بمالید . 
کنید. ک  کهنه تمیز ، پا b. پرایمر اضافی را قبل از خشک شدن با  یک 

c. عرض پرایمرG  باید 13 تا 15 میلی مترباشد .

کنید . 3- سطح شیشه عقب را تمیز 

پرایمر

پرایمر

پرایمرپرایمر
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5. Install the rear windshield weatherstrip.
6. Mix the adhesive.
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ensure good fitting with weatherstrips all around.
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b. Using a scraper, thoroughly mix 500 g main adhesive 
and 75 g hardener on mixing board.

7. Apply the adhesive.
a. Cut off tip of cartridge nozzle and add adhesive.
b. Install cartridge to sealer gun.
c. Apply adhesive evenly to rear windshield assembly as 

shown in illustration.
Adhesive width: 8 mm
Adhesive height: 12 mm

8. Install the rear windshield assembly.

a. Align matchmarks on glass and vehicle body, and 
gently press in glass along edge.

CAUTION

Adhesive should be mixed thoroughly within 5 minutes.

RM1A430400

12 mm

8 mm

RM1A430410
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Check that lower/upper clearance and right/left clearance of rear windshield assembly are uniform, to 
ensure good fitting with weatherstrips all around.
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Matchmarks

کنید .  5. شیشه عقب را نصب 
کنید. 6. چسب را مخلوط 

کنید . 8. شیشه عقب را نصب 

چسب باید ظرف پنج دقیقه به طور کامل مخلوط شود . 	 

کــه فاصلــه پاییــن و بــاال و راســت و چــپ شیشــه عقــب  یکنواخــت اســت تــا از نصــب صحیــح  شیشــه در تمــام جهــات اطمینــان حاصــل 	  مطمئــن شــوید 
کنیــد . 

  توجه

  توجه

کنید. کاردک را با حالل مناسب تمیز  کار و  a.  تخته  
کننده را روی تخته  گرم سخت  گرم چسب اصلی و 75  کاردک ،  500  b. با استفاده از 

کنید.  کار، مخلوط 

کنید .  کاری را شروع  7. چسب 
کنید .  a. سرتیوب را برش داده و به آن چسب اضافه 

کنید.  b. تیوب را ر وی تفنگی نصب 
c. چسب را به صورت یکنواخت  و مطابق شکل روی  مجموعه شیشه عقب بزنید.

 عرض چسب : 8 میلی متر
ضخامت چسب : 12 میلیمتر

کنید و  به آرامی شیشه را در امتداد لبه  a.  عالئم شیشه و بدنه خودرو را با هم جفت 
ها فشار دهید .
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a. Using a brush, apply a coat of primer M to contact 
surface of vehicle body.

b. Width of primer is 13 to 15 mm.

3. Clean contact surface of rear windshield.

a. Remove any residue on contact surface of rear 
windshield with a clean, lint-free cloth soaked with 
cleaner.

4. Apply a coat of primer G to contact surface of rear windshield assembly.

a. Using a brush, apply a coat of primer G to glass edge and contact surface.
b. Wipe off any excess primer with a clean cloth before drying.
c. Width of primer is 13 to 15 mm.

Primer M Primer M

Primer M Adhesive

RM1A430370

CAUTION

DO NOT touch the surface of rear windshield after cleaning it.

RM1A430380

CAUTION

Allow primer to dry for at least 3 minutes.
DO NOT apply primer to the adhesive.
DO NOT apply too much primer.
DO NOT keep any opened primer G for later use.

Primer G 13-15 mm

RM1A430390
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RM1A430390

بعد از تمیز کردن شیشه به سطح آن دست نزنید.	 

سه دقیقه صبر کنید تا پرایمر خشک شود .	 

روی چسب پرایمر نزنید.	 

بیش از حد پرایمر استفاده نکنید.	 

پرایمر باز شده G را  استفاده نکنید.	 

  توجه

  توجه

a.  با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر M روی سطح بدنه خودرو بمالید . 
b. عرض پرایمر باید 13 تا 15 میلی مترباشد .

کنید  کرک تمیز و  آغشته به شوینده، سطح شیشه عقب را تمیز  کهنه بدون  a. با یک  
.

کنید. 4- یک الیه پرایمر G را روی سطح شیشه عقب اعمال 

a. با استفاده  ازیک قلم مو، پرایمر G  را روی لبه شیشه و  سطح  تماس بمالید . 
کنید. ک  کهنه تمیز ، پا b. پرایمر اضافی را قبل از خشک شدن با  یک 

c. عرض پرایمرG  باید 13 تا 15 میلی مترباشد .

کنید . 3- سطح شیشه عقب را تمیز 

پرایمر

پرایمر

پرایمرپرایمر
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Rear Window Defroster

General Information

Description

When rear window defroster switch is turned on, rear window defroster wire is heated to remove the fog, frost 
or water vapor from rear windshield, thus realizing a clear view.
To turn on rear window defroster, turn ignition switch to ON and press rear window defroster switch. Then rear 
window defroster starts operating and the indicator on rear window defroster switch turns on. Press rear 
window defroster switch again to stop rear window defroster. Also, the indicator turns off.

RM1A430490

Rear Window Defroster Wire

گــرم مــی شــوند تــا اثــرات مــه، یــخ و  یــا آب روی  شیشــه عقــب را محــو  کــن شیشــه عقــب   گــرم  کــن شیشــه عقــب را زده ایــد، المنــت هــای  گــرم  کلیــد  کــه  وقتــی 
کننــد .  کنــد تــا دیــد راننــده  را بهتــر 

گــرم  کلیــد  کار میکنــد و  چــراغ   کــن شــروع  بــه  گــرم  کــن را فشــار دهیــد . سیســتم  گــرم  کلیــد  کنیــد و   کــن ، ســوئیچ خــودرو را بــاز  گــرم  کــردن سیســتم   بــرای روشــن 
کلیــد خامــوش اســت . کــن را فشــار دهیــد . در ایــن حالــت چــراغ  گــرم  کلیــد  کــن مجــددًا  گــرم  کــردن سیســتم  کــن شیشــه عقــب روشــن مــی شــود . بــرای خامــوش 

کن شیشه عقب گرم 
آشنایی

معرفی

المنت های گرمکن
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b. Using a scraper, uniformly apply adhesive to glass 
edge.

c. Remove any excess or spilled adhesive with a 
scraper.

d. Apply tapes all the way around, and do not remove them until adhesive hardens.
9. Check and repair sealing of glass.

a. Check glass for leakage after adhesive has completely hardened.
b. If it leaks, seal leaks by adding adhesive.

10.Install the tonneau cover assembly.
11. Install the roof assembly.
12.Connect the negative battery cable.

Adhesive

RM1A430430

کاردک ، چسب را روی لبه شیشه بمالید .  b. با استفاده از یک 
کنید.  ک  کاردک پا c. چسب اضافی  را با 

d. دور شیشه را نوار چسب بزنید و تا وقتی چسب  سفت نشده است ، آن را برندارید . 
کنید .  کنترل و در صورت لزوم اصالح  9.  آب بندی شیشه را 

کنید .  کنترل  کامل چسب، نشتی و آب بندی شیشه را  a.  بعد از  خشک شدن 
گر شیشه خوب آب بندی نشده است ،   منفذها را با چسب ببندید. b.  ا

کنید .  10. طاقچه عقب را نصب 
کنید . 11. نمدی سقف خودرو را نصب 

کنید . کابل منفی باتری را نصب   .12
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General Information
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کن شیشه عقب گرم 
آشنایی

معرفی

المنت های گرمکن
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b. Using a scraper, uniformly apply adhesive to glass 
edge.

c. Remove any excess or spilled adhesive with a 
scraper.

d. Apply tapes all the way around, and do not remove them until adhesive hardens.
9. Check and repair sealing of glass.

a. Check glass for leakage after adhesive has completely hardened.
b. If it leaks, seal leaks by adding adhesive.

10.Install the tonneau cover assembly.
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Adhesive

RM1A430430

کاردک ، چسب را روی لبه شیشه بمالید .  b. با استفاده از یک 
کنید.  ک  کاردک پا c. چسب اضافی  را با 

d. دور شیشه را نوار چسب بزنید و تا وقتی چسب  سفت نشده است ، آن را برندارید . 
کنید .  کنترل و در صورت لزوم اصالح  9.  آب بندی شیشه را 

کنید .  کنترل  کامل چسب، نشتی و آب بندی شیشه را  a.  بعد از  خشک شدن 
گر شیشه خوب آب بندی نشده است ،   منفذها را با چسب ببندید. b.  ا

کنید .  10. طاقچه عقب را نصب 
کنید . 11. نمدی سقف خودرو را نصب 

کنید . کابل منفی باتری را نصب   .12
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بازدید و بررسی اتصاالت بدنه 
کل سیســتم  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی عملکــرد  نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت مــدار شــود . ایــن  در معــرض رطوبــت ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

وضعیــت بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .

رویه بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  کلید  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

پنل A/C را تعویض کنید. 
ایراد دارد

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور  K-005 دسته سیم اتاق را جدا   .c
کنید.  کرده و سپس  آن را روی خودرو دیگری نصب و تست  d. پنل A/C را از خودرو معیوب جدا 

کنید .  کانکتورها را وصل  e. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری را  وصل و  سوئیچ خودرو را باز   .f

کنید .  کنترل  گرمکن شیشه عقب را  کلید  g. نحوه عملکرد  

دالیلایراد

کند. کار نمی  کن  شیشه عقب روشن است اما  گرم  عیب در فیوز سیستم 

کن شیشه عقب  معیوب است  گرم  المنت 

کانکتور معیوب است   دسته سیم یا 

کن  شیشه عقب  قطع و وصل می کند. گرم  عیب در اتصال بدنه  سیستم 

کانکتور معیوب است   دسته سیم یا 
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Circuit Diagram

Rear Window Defroster System
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16151413121110987654321

I-001

1

4567

3 2

I-007
B-027

I-007B-027

B-068

1

1

B-039
B-072

BATTERY

FB02
30A

R

INSTRUMENT 
PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX POWER 
SUPPLY
B-021

3

INTEGRATION
SWITCH

10
K-003
I-018

15
K-003
I-018

I-032

REAR DEFROSTER
SWITCH FB

REAR DEFROSTER
SWITCH REQ

INTEGRATION
SWITCH
K-005

REAR DEFROSTER
SWITCH FB

REAR DEFROSTER
SWITCH REQ

FOR MANUAL A/C 

FOR MANUAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

TO LEFT/RIGHT
OUTSIDE
REAR VIEW 
MIRROR 
DEFROSTER

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321

10 11 12 139
W

I-018

B
K-005B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

B-021

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

W
I-004a

گرام مدار دیا
کن شیشه عقب گرم   سیستم 

جعبه فیوز داشبورد

کلید گرمکنگرمکن شیشه عقب

به گرمکن آینه های جانبی

کلید گرمکن

ایر کاندیشن اتوماتیک

ایر کاندیشن اتوماتیک ایر کاندیشن دستی

ایر کاندیشن دستی

جعبه فیوز داشبورد

باتری

رله گرمکن شیشه 
عقب
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بازدید و بررسی اتصاالت بدنه 
کل سیســتم  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی عملکــرد  نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت مــدار شــود . ایــن  در معــرض رطوبــت ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

وضعیــت بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .

رویه بازدید و بررسی
کنید. کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  کلید  1

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

پنل A/C را تعویض کنید. 
ایراد دارد

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور  K-005 دسته سیم اتاق را جدا   .c
کنید.  کرده و سپس  آن را روی خودرو دیگری نصب و تست  d. پنل A/C را از خودرو معیوب جدا 

کنید .  کانکتورها را وصل  e. تمامی 
کنید .  کابل منفی باتری را  وصل و  سوئیچ خودرو را باز   .f

کنید .  کنترل  گرمکن شیشه عقب را  کلید  g. نحوه عملکرد  

دالیلایراد

کند. کار نمی  کن  شیشه عقب روشن است اما  گرم  عیب در فیوز سیستم 

کن شیشه عقب  معیوب است  گرم  المنت 

کانکتور معیوب است   دسته سیم یا 

کن  شیشه عقب  قطع و وصل می کند. گرم  عیب در اتصال بدنه  سیستم 

کانکتور معیوب است   دسته سیم یا 
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–82

44

Circuit Diagram

Rear Window Defroster System

EM1A430040
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PANEL FUSE 
AND RELAY 
BOX POWER 
SUPPLY
B-021

3

INTEGRATION
SWITCH

10
K-003
I-018

15
K-003
I-018

I-032

REAR DEFROSTER
SWITCH FB

REAR DEFROSTER
SWITCH REQ

INTEGRATION
SWITCH
K-005

REAR DEFROSTER
SWITCH FB

REAR DEFROSTER
SWITCH REQ

FOR MANUAL A/C 

FOR MANUAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

FOR ELECTRICAL A/C 

TO LEFT/RIGHT
OUTSIDE
REAR VIEW 
MIRROR 
DEFROSTER

B
I-032

161514131211109

87654321

1514

87654321
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W
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B
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B-021

20
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19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

W
I-004a

گرام مدار دیا
کن شیشه عقب گرم   سیستم 

جعبه فیوز داشبورد

کلید گرمکنگرمکن شیشه عقب

به گرمکن آینه های جانبی

کلید گرمکن

ایر کاندیشن اتوماتیک

ایر کاندیشن اتوماتیک ایر کاندیشن دستی

ایر کاندیشن دستی

جعبه فیوز داشبورد

باتری

رله گرمکن شیشه 
عقب
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–86

44

a. Unplug connector I-004a from instrument panel fuse and 
relay box.

b. Check the rear window defroster relay terminals.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector I-004a.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage of body wire 

harness connector I-004a according to table below.

3 Check rear window defroster relay

-+

11

1214

13

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

RM1A430850

Multimeter 

Connection
Specified Condition

13 - 14 No continuity

11 - 12
Continuity

(When battery voltage is applied 
between terminal 11 and terminal 12)

Replace instrument panel wire harness 

assembly

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430860

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–86

44

a. Unplug connector I-004a from instrument panel fuse and 
relay box.

b. Check the rear window defroster relay terminals.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector I-004a.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage of body wire 

harness connector I-004a according to table below.

3 Check rear window defroster relay

-+

11

1214

13

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

RM1A430850

Multimeter 

Connection
Specified Condition

13 - 14 No continuity

11 - 12
Continuity

(When battery voltage is applied 
between terminal 11 and terminal 12)

Replace instrument panel wire harness 

assembly

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430860

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

کنید.  کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  رله  ۳

کنید. کنترل  دسته سیم اتاق را  ۴

کنید .  کانکتور  I-004a را از  جعبه رله و فیوز داشبورد باز    .a
کنید . کنترل  کن  شیشه عقب را  گرم  ترمینال های رله   .b

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور دسته سیم اتاق I-004aرا قطع   .c
کنید .  d.سیم منفی باتری را وصل 

کنید. e. سوئیچ را باز 
کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a  را بــر اســاس  f.  بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، ولتــاژ 

کنیــد : کنتــرل  جــدول زیــر 

ولتاژ اندازه گیری شرایطاتصال مولتی متر
شده

I-004(13)- 11 ولت سوئیچ باز است  اتصال بدنه

وضعیتاتصال مولتی متر

اتصال برقرار نیست1۳-1۴

اتصال برقرار است ) وقتی ولتاژ باتری  به 11-1۲
ترمینال 1۲ و 11 اعمال  می شود . 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید .  دسته سیم داشبورد  را تعویض 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–85

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector K-005 and BCM 

connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector K-005 and BCM connector 
I-001 according to table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors K-005 and I-004a 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A430830K-005

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

K-005 (B10) - 
I-001 (21) Always Continuity

RM1A430840
K-005

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

-+

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

K-005 (B3) - 
I-004a (14) Always Continuity

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

OK

کنید. کنترل  کانکتور و دسته سیم اتاق را  2

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور BCM  (I-001) را قطع  کانکتور، دسته سیم اتاق K-005  و   .c
کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  K-005 و  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 

کنیــد : کنتــرل  کانکتــور BCM  (I-001) را بــر اســاس جــدول زیــر 

کانکتــور هــای دســته ســیم اتــاق  K-005 و  E. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
کنیــد : کنتــرل  کانکتــور  I-004a  را بــر اســاس جــدول زیــر 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

K-005 (B10) - I-001 (21)متصلدائم

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

K-005 (B3) - I-004a (14)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم اتاق ، کانکتور و یا فیوز را تعویض و یا تعمیر کنید. 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–86

44

a. Unplug connector I-004a from instrument panel fuse and 
relay box.

b. Check the rear window defroster relay terminals.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector I-004a.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage of body wire 

harness connector I-004a according to table below.

3 Check rear window defroster relay

-+

11

1214

13

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

RM1A430850

Multimeter 

Connection
Specified Condition

13 - 14 No continuity

11 - 12
Continuity

(When battery voltage is applied 
between terminal 11 and terminal 12)

Replace instrument panel wire harness 

assembly

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430860

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–86

44

a. Unplug connector I-004a from instrument panel fuse and 
relay box.

b. Check the rear window defroster relay terminals.

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the body wire harness connector I-004a.
d. Connect the negative battery cable.
e. Turn ignition switch to ON.
f. Using a digital multimeter, measure voltage of body wire 

harness connector I-004a according to table below.

3 Check rear window defroster relay

-+

11

1214

13

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

RM1A430850

Multimeter 

Connection
Specified Condition

13 - 14 No continuity

11 - 12
Continuity

(When battery voltage is applied 
between terminal 11 and terminal 12)

Replace instrument panel wire harness 

assembly

NG

4 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430860

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (13) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

کنید.  کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  رله  ۳

کنید. کنترل  دسته سیم اتاق را  ۴

کنید .  کانکتور  I-004a را از  جعبه رله و فیوز داشبورد باز    .a
کنید . کنترل  کن  شیشه عقب را  گرم  ترمینال های رله   .b

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور دسته سیم اتاق I-004aرا قطع   .c
کنید .  d.سیم منفی باتری را وصل 

کنید. e. سوئیچ را باز 
کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a  را بــر اســاس  f.  بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، ولتــاژ 

کنیــد : کنتــرل  جــدول زیــر 

ولتاژ اندازه گیری شرایطاتصال مولتی متر
شده

I-004(13)- 11 ولت سوئیچ باز است  اتصال بدنه

وضعیتاتصال مولتی متر

اتصال برقرار نیست1۳-1۴

اتصال برقرار است ) وقتی ولتاژ باتری  به 11-1۲
ترمینال 1۲ و 11 اعمال  می شود . 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید .  دسته سیم داشبورد  را تعویض 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector K-005 and BCM 

connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector K-005 and BCM connector 
I-001 according to table below.

e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connectors K-005 and I-004a 
according to table below.

2 Check body wire harness and connector

RM1A430830K-005

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

K-005 (B10) - 
I-001 (21) Always Continuity

RM1A430840
K-005

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

B9B10B11B12B13B14B15B16

-+

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

K-005 (B3) - 
I-004a (14) Always Continuity

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

OK

کنید. کنترل  کانکتور و دسته سیم اتاق را  2

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع    .b

کنید .  کانکتور BCM  (I-001) را قطع  کانکتور، دسته سیم اتاق K-005  و   .c
کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  K-005 و  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 

کنیــد : کنتــرل  کانکتــور BCM  (I-001) را بــر اســاس جــدول زیــر 

کانکتــور هــای دســته ســیم اتــاق  K-005 و  E. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
کنیــد : کنتــرل  کانکتــور  I-004a  را بــر اســاس جــدول زیــر 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

K-005 (B10) - I-001 (21)متصلدائم

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

K-005 (B3) - I-004a (14)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم اتاق ، کانکتور و یا فیوز را تعویض و یا تعمیر کنید. 
ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector I-004a and rear window 
defroster connector B-039 according to table below.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear window defroster connector B-072 and body ground 
according to table below.

a. Check rear window defroster surface for tarnish, dirt or rust.
b. Check if rear window defroster wire is broken.

RM1A430890

-+

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

B-039

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (14) - 
B-039 (01) Always Continuity

RM1A430900

-+

B-072

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-072 (1) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

6 Check rear window defroster

OK

Repair or replace rear window defrosterNG

Replace Body Control Module (BCM)

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.  دسته سیم اتاق ، را تعویض و یا تعمیر 

کنید. کن شیشه عقب را تعمیر یا تعویض  گرم  سیستم 

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید .  کنترل  کن شیشه عقب  را  گرم  سیستم  6

کنید.  کنترل بدنه یا  BCM را تعویض  واحد 

کانکتــور    کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a و  e. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
کنیــد : کنتــرل  کــن شیشــه عقــب  B-039  را بــر اســاس جــدول زیــر  گــرم 

کــن شیشــه عقــب  B-072 و   گــرم  کانکتــور    f. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
ــد : کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــاس ج ــر اس ــه را ب ــال بدن اتص

کنید. کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  a.  آلودگی و یخ زدگی  روی سطح سیستم 
کنید.   کن  شیشه عقب اطمینان حاصل  گرم  b.  از سالم بودن و نشکستن  المنت سیستم 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

I-004a (14) - B-039 (01)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-072 (1) متصلدائماتصال بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector I-004a and 

BCM connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector I-004a and BCM connector 
I-001 according to table below.

RM1A430870

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

5 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430880

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (12) - I-001 
(12) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–87

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector I-004a and 

BCM connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector I-004a and BCM connector 
I-001 according to table below.

RM1A430870

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

5 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430880

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (12) - I-001 
(12) Always Continuity

ولتاژ اندازه گیری شرایطاتصال مولتی متر
شده

I-004(11)- 11 ولت سوئیچ باز است  اتصال بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم اتاق ، کانکتور و یا فیوز را تعویض و یا تعمیر کنید. 
ایراد دارد

کنید .  کنترل  کانکتور را  دسته سیم اتاق و  5

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید .  کانکتور  BCM   (I-001)   را قطع  کانکتور دسته سیم اتاق I-004a و    .c
کانکتــور   کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a و  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 

کنیــد : کنتــرل  )BCM (I-001   را بــر اســاس جــدول زیــر 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

I-004a (12) - I-001 (12)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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e. Using a digital multimeter, check for continuity between 
body wire harness connector I-004a and rear window 
defroster connector B-039 according to table below.

f. Using a digital multimeter, check for continuity between 
rear window defroster connector B-072 and body ground 
according to table below.

a. Check rear window defroster surface for tarnish, dirt or rust.
b. Check if rear window defroster wire is broken.

RM1A430890

-+

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

B-039

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (14) - 
B-039 (01) Always Continuity

RM1A430900

-+

B-072

1

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

B-072 (1) - Body 
ground Always Continuity

Repair or replace body wire harness and 

connector

NG

6 Check rear window defroster

OK

Repair or replace rear window defrosterNG

Replace Body Control Module (BCM)

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کنید.  دسته سیم اتاق ، را تعویض و یا تعمیر 

کنید. کن شیشه عقب را تعمیر یا تعویض  گرم  سیستم 

ایراد دارد

ایراد دارد

کنید .  کنترل  کن شیشه عقب  را  گرم  سیستم  6

کنید.  کنترل بدنه یا  BCM را تعویض  واحد 

کانکتــور    کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a و  e. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
کنیــد : کنتــرل  کــن شیشــه عقــب  B-039  را بــر اســاس جــدول زیــر  گــرم 

کــن شیشــه عقــب  B-072 و   گــرم  کانکتــور    f. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 
ــد : کنی ــرل  کنت ــر  ــدول زی ــاس ج ــر اس ــه را ب ــال بدن اتص

کنید. کنترل  کن شیشه عقب را  گرم  a.  آلودگی و یخ زدگی  روی سطح سیستم 
کنید.   کن  شیشه عقب اطمینان حاصل  گرم  b.  از سالم بودن و نشکستن  المنت سیستم 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

I-004a (14) - B-039 (01)متصلدائم

وضعیت مدارشرایطاتصال مولتی متر

B-072 (1) متصلدائماتصال بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–87

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector I-004a and 

BCM connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector I-004a and BCM connector 
I-001 according to table below.

RM1A430870

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

5 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430880

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (12) - I-001 
(12) Always Continuity

Chery Automobile Co., Ltd.

44 - WINDSHIELD/WINDOW GLASS

44–87

44

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect body wire harness connector I-004a and 

BCM connector I-001.
d. Using a digital multimeter, check for continuity between 

body wire harness connector I-004a and BCM connector 
I-001 according to table below.

RM1A430870

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

-+
V

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (11) - Body 
ground Ignition switch ON 11 V

Repair or replace body wire harness, 

connector or fuse

NG

5 Check body wire harness and connector

OK

RM1A430880

-+

I-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

20

8 7 6 5

19 18 17
16 15 14 13

12 11 10 9

4 3 2 1

I-004a

Multimeter 

Connection
Condition

Specified 

Condition

I-004a (12) - I-001 
(12) Always Continuity

ولتاژ اندازه گیری شرایطاتصال مولتی متر
شده

I-004(11)- 11 ولت سوئیچ باز است  اتصال بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم اتاق ، کانکتور و یا فیوز را تعویض و یا تعمیر کنید. 
ایراد دارد

کنید .  کنترل  کانکتور را  دسته سیم اتاق و  5

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع   .b

کنید .  کانکتور  BCM   (I-001)   را قطع  کانکتور دسته سیم اتاق I-004a و    .c
کانکتــور   کانکتــور  دســته ســیم اتــاق  I-004a و  d. بــا اســتفاده از  مولتــی متــر ، اتصــال بیــن 

کنیــد : کنتــرل  )BCM (I-001   را بــر اســاس جــدول زیــر 

وضعیتشرایطاتصال مولتی متر

I-004a (12) - I-001 (12)متصلدائم

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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44-سیستمآینهها

 آشنایی...............................1803

1803........................ معرفــی 

1804.................... اســتانداردها 

ــزار ............................1804 اب

1805..................... نقشــه برقی 

عیبیابــی.............................1807

جــدول ایــرادات..................1807

ابــزار عیــب یابــی .................1808

راهنمای عیب یابی ..............1808

عیب یابی خطاهای موقت .......1808

بررســی اتصــال بدنــه .............1808

مراحل عیب یابی ................1809

نگهــداری..................1810 و ســرویس

1810.................... بیرونــی  آینــه 

1810....................... بازکــردن 

بازدیــد و بررســی .................1811

بســتن ..........................1812

شیشــه آینــه بیرونــی .............1813

بازکــردن ........................1813

بازدیــد و بررســی .................1814

بســتن ..........................1814

1815.................... داخــل  آینــه 

1815....................... بازکــردن 

ــتن ..........................1815 بس

کلیــد تنظیــم آینــه بیرونــی .........1816

بازکــردن ........................1816

بازدید و بررســی .................1817

بســتن ..........................1818
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کن  شیشه عقب  گرم  کلید 
کردن  باز 

کن شیشه عقب  روی مجموعه پنل یکپارچه  A/C نصب شده است و نمی توان آن را پیاده نمود.  گرم  کلید سیستم 

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. کنسول وسط را باز  3. محفظه پایینی 
کنید. کنترل مرکزی را باز  4. مجموعه پنل یکپارچه  

گرم کن شیشــه عقب، روی بدنــه خودرو خش نیافتد.	  کلید  کردن  کــه موقــع بــاز  مواظــب باشــید 

کانکتور در جای خــود اطمینان یابید.	  گــرم کن شیشــه عقب ،از نصــب صحیح  کلیــد  موقــع نصــب 
کن شیشــه عقب به دیگر اجزا آســیب نرســانید.	  گرم  کلید  همیشــه مواظب باشــید تا  موقع نصب 
کنید .	  کنترل  گرم کن شیشــه عقــب را  کلیــد  بعــد از نصــب ، عملکــرد عــادی  

  توجه

  توجه

بستن 
روند بستن عکس باز کردن است . 
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 آشنایی...............................1803

1803........................ معرفــی 

1804.................... اســتانداردها 

ــزار ............................1804 اب

1805..................... نقشــه برقی 

عیبیابــی.............................1807

جــدول ایــرادات..................1807

ابــزار عیــب یابــی .................1808

راهنمای عیب یابی ..............1808

عیب یابی خطاهای موقت .......1808

بررســی اتصــال بدنــه .............1808

مراحل عیب یابی ................1809

نگهــداری..................1810 و ســرویس

1810.................... بیرونــی  آینــه 

1810....................... بازکــردن 

بازدیــد و بررســی .................1811

بســتن ..........................1812

شیشــه آینــه بیرونــی .............1813

بازکــردن ........................1813

بازدیــد و بررســی .................1814

بســتن ..........................1814

1815.................... داخــل  آینــه 

1815....................... بازکــردن 

ــتن ..........................1815 بس

کلیــد تنظیــم آینــه بیرونــی .........1816

بازکــردن ........................1816

بازدید و بررســی .................1817

بســتن ..........................1818
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۴۳ - شیشه ها و شیشه باالبرها

کن  شیشه عقب  گرم  کلید 
کردن  باز 

کن شیشه عقب  روی مجموعه پنل یکپارچه  A/C نصب شده است و نمی توان آن را پیاده نمود.  گرم  کلید سیستم 

کنید .  1. خودرو و تمامی وسایل برقی آن را خاموش 
کنید .  کابل منفی باتری را قطع   .2

کنید. کنسول وسط را باز  3. محفظه پایینی 
کنید. کنترل مرکزی را باز  4. مجموعه پنل یکپارچه  

گرم کن شیشــه عقب، روی بدنــه خودرو خش نیافتد.	  کلید  کردن  کــه موقــع بــاز  مواظــب باشــید 

کانکتور در جای خــود اطمینان یابید.	  گــرم کن شیشــه عقب ،از نصــب صحیح  کلیــد  موقــع نصــب 
کن شیشــه عقب به دیگر اجزا آســیب نرســانید.	  گرم  کلید  همیشــه مواظب باشــید تا  موقع نصب 
کنید .	  کنترل  گرم کن شیشــه عقــب را  کلیــد  بعــد از نصــب ، عملکــرد عــادی  

  توجه

  توجه

بستن 
روند بستن عکس باز کردن است . 
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45 - REAR VIEW MIRROR

45–3

45

REAR VIEW MIRROR

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with power outside rear view mirror assembly and inside rear view mirror assembly.
Power outside rear view mirror assembly: driver can control the rotation of motor by operating outside rear 
view mirror adjustment switch in vehicle, thus adjusting mirror surface to achieve a required visual angle.
Outside rear view mirror adjustment switch is located on front left door inner protector assembly. With ignition 
switch ON, press outside rear view mirror switch to "L" or "R" position to select left or right outside rear view 
mirror assembly that you want to adjust, and then press rear view mirror up or down and left or right button to 
achieve a required visual angle.
It is necessary to adjust inside rear view mirror assembly manually to desired direction. When driving at night, 
required rear view mirror assembly angle can be adjusted by pulling back glare-resistant rod to reduce glare.

1 - Left Outside Rear View Mirror Assembly 2 - Inside Rear View Mirror Assembly

3 - Right Outside Rear View Mirror Assembly 4 - Outside Rear View Mirror Adjustment Switch

3

1

2

RM1A440010

4

2.آینه داخل 1.آینه بیرونی سمت چپ

4.کلید تنظیم آینه بیرونی 3.آینه بیرونی سمت راست

کابین می باشد. این خودرو مجهز به دو آینه بیرونی و یک آینه داخل 
کلید تنظیم آینه ها، آن ها را جهت حصول دید بهتر، در جهت های دلخواه تنظیم نماید. آینه های برقی: راننده می تواند با استفاده از 

کــه ســوئیچ باز اســت، "L " یــا " R" را  کــردن آینــه هــا، زمانــی  کلیــد تنظیــم آینــه هــا در ســمت چــپ داشــبورد و پاییــن غربیلــک فرمــان قــرار گرفتــه اســت. بــرای تنظیــم 
کلیــد هــای بــاال، پاییــن، چــپ، یــا راســت، آینــه را در موقعیــت دلخــواه خودتنظیــم کنید. فشــار دهیــد تــا آینــه چــپ یــا راســت را انتخــاب کنیــد. ســپس بــا فشــار دادن 

کشــیدن شســتی،زاویه آینــه را تغییــر دهیــد تــا تابــش نــور خودروهــای  آینــه داخــل بــه طــور دســتی تنظیــم مــی شــود. هنــگام رانندگــی در شــب مــی توانیــد بــا پاییــن 
عقبــی ایجــاد مزاحمــت نکنــد.

آشنایی
معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–3

45

REAR VIEW MIRROR

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with power outside rear view mirror assembly and inside rear view mirror assembly.
Power outside rear view mirror assembly: driver can control the rotation of motor by operating outside rear 
view mirror adjustment switch in vehicle, thus adjusting mirror surface to achieve a required visual angle.
Outside rear view mirror adjustment switch is located on front left door inner protector assembly. With ignition 
switch ON, press outside rear view mirror switch to "L" or "R" position to select left or right outside rear view 
mirror assembly that you want to adjust, and then press rear view mirror up or down and left or right button to 
achieve a required visual angle.
It is necessary to adjust inside rear view mirror assembly manually to desired direction. When driving at night, 
required rear view mirror assembly angle can be adjusted by pulling back glare-resistant rod to reduce glare.

1 - Left Outside Rear View Mirror Assembly 2 - Inside Rear View Mirror Assembly

3 - Right Outside Rear View Mirror Assembly 4 - Outside Rear View Mirror Adjustment Switch

3

1

2

RM1A440010

4

2.آینه داخل 1.آینه بیرونی سمت چپ

4.کلید تنظیم آینه بیرونی 3.آینه بیرونی سمت راست

کابین می باشد. این خودرو مجهز به دو آینه بیرونی و یک آینه داخل 
کلید تنظیم آینه ها، آن ها را جهت حصول دید بهتر، در جهت های دلخواه تنظیم نماید. آینه های برقی: راننده می تواند با استفاده از 

کــه ســوئیچ باز اســت، "L " یــا " R" را  کــردن آینــه هــا، زمانــی  کلیــد تنظیــم آینــه هــا در ســمت چــپ داشــبورد و پاییــن غربیلــک فرمــان قــرار گرفتــه اســت. بــرای تنظیــم 
کلیــد هــای بــاال، پاییــن، چــپ، یــا راســت، آینــه را در موقعیــت دلخــواه خودتنظیــم کنید. فشــار دهیــد تــا آینــه چــپ یــا راســت را انتخــاب کنیــد. ســپس بــا فشــار دادن 

کشــیدن شســتی،زاویه آینــه را تغییــر دهیــد تــا تابــش نــور خودروهــای  آینــه داخــل بــه طــور دســتی تنظیــم مــی شــود. هنــگام رانندگــی در شــب مــی توانیــد بــا پاییــن 
عقبــی ایجــاد مزاحمــت نکنــد.

آشنایی
معرفی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Circuit Diagram

Power Rear View Mirror Control System (Page 1 of 2)
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45 - REAR VIEW MIRROR

45–4

45

Specification

Torque Specification

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Outside Rear View Mirror Assembly Fixing Bolt 6 ± 1

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها
گشتاورمجاز جدول

ابزار
ابزارعمومی

)N.m( گشتاور عنوان

  6 ± 1 پیچ پایه آینه بیرونی

مولتی متر دیجیتال
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عیبیابی
جدولایرادات

علت ایراد

سوختن فیوز

کند کار نمی   آینه بیرونی 

کلید تنظیم آینه ها ایراد 

خرابی آینه بیرونی

کانکتور یا دسته سیم ایراد 

اتصالی با بدنه

کند کار نمی  کانکتور یا دسته سیمآینه بیرونی بعضی اوقات  ایراد 

سوختن فیوز

کند)در صورت تجهیز( کار نمی  گرمکن آینه ها 

گرمکن شیشه عقب کلید  ایراد 

معیوب بودن المنت آینه ها

BCM ایراد

کانکتور یا دسته سیم ایراد 
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45–9

45

Diagnosis Procedure

HINT:
Use following procedures to troubleshoot the rear view mirror control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs

5 Adjust, repair or replace

6 Conduct test and confirm malfunction has been repaired

7 End

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT
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مراجعهخودروبهتعمیرگاه 1

بررسیولتاژباتری 2

بررسیاظهاراتمشتری 3

کدخطا بررسی 4

انجامتنظیمات،تعمیریاتعویض 5

تستنهاییواطمینانازرفعایراد 6

پایان 7

مراحلعیبیابی
کنید. کنترل آینه ها استفاده  از مراحل زیر برای عیب یابی سیستم 

ولتاژ استاندارد: 11 تا 14 ولت
کرده و ادامه مراحل عیب یابی را انجام دهید. کمتر از 11 ولت بود، باتری را شارژ  گر ولتاژ  ا
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ابزارعیبیابی
مولتی متر دیجیتال 

کنید. گیری مقاومت،ولتاژ و جریان استفاده  از مولتی متر دیجیتال برای عیب یابی مدارهای الکتریکی و دسته سیم ها جهت اندازه 

راهنمایعیبیابی
کنید. گیری ولتاژ سیستم های الکترونیکی استفاده  1.فقط از مولتی متر دیجیتال برای اندازه 

کنید. که به ایراد موجود مربوط می شوند نیز، مراجعه  2.به اطالعیه های فنی 
کنید. 3.دسته سیم های مربوط به ایراد را به صورت چشمی بازدید 

کد های خطای غیر دایمی عیب یابی 
کند، اقدامات زیر را انجام دهید: گر ایرادی به صورت متناوب بروز  ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  ساییدگی، تاشدگی، شکافته شدن روکش و له شدگی سیم ها را بررسی 
کنید.	  اطالعات مربوط به این ایراد را از طریق دستگاه عیب یاب ارزیابی 
کانکتورهای مربوط به ایراد را تکان دهید تا ببینید آیا سیگنال آن قطع می شود یا خیر؟	  دسته سیم و 
کند یا خیر؟	  که آیا ایراد بروز می  کنید  کنید و بررسی  شرایط الزم برای بروز ایراد را بیشتر 
کنند را مورد بررسی بیشتر قرار دهید.	  که در این زمان بروز می  کنند و نیز DTCهایی  که در زمان تکان دادن دسته سیم ها تغییر می  اطالعاتی 
کنید.	  وجود پین ها و ترمینال های شکسته، خم شده، بیرون زده، زنگ زده و سولفات بسته را بررسی 
کنید.	  که منجر به بروز ایراد شود، از قبیل آسیب دیدگی و یا وجود مواد خارجی بررسی  سنسور و محل نصب آن را از لحاظ وجود شرایطی 
تجهیزاتی مثل اسیلوسکوپ می توانند در عیب یابی عیوب تکراری مفید واقع شوند.	 
ک شــد، 	  گــر DTC پــا ک نشــود یعنــی ECU خــراب شــده اســت و ا گــر DTC پــا کنیــد. ا کــرده و روی یــک خــودروی نــو نصــب  ECU خــودروی معیــوب را بــاز 

کنیــد. ECU را مجــدداروی خــودروی اصلــی نصــب 

بررسیاتصالبدنهها
کثیــف و خورنــده هســتند.  کثــرا در معــرض محیــط هــای مرطــوب،  اتصــال بدنــه بــرای عملکــرد طبیعــی مدارهــا حایــز اهمیــت فــراوان مــی باشــد. اتصــال بدنــه هــا ا

کاری یــک مــدار را تغییــر دهــد. کــه ایــن افزایــش مقاومــت مــی توانــد رونــد   خوردگــی یــا زنــگ زدگــی باعــث افزایــش مقاومــت خواهــد شــد 
کنتــرل مــی شــوند، روی ســالم بــودن اتصــال بدنــه هــا خیلــی حســاس هســتند. یــک اتصــال بدنــه شــل و یــا پوســیده و زنــگ زده  کــه بــه صــورت الکترونیکــی  مداراتــی 

گــذارد. گونــه مدارهــا تاثیــر مــی  بــه شــدت روی ایــن 
کنید: به هنگام بررسی اتصال بدنه ها به موارد زیر دقت 

کنید.. 1  پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و زنگ زدگی سطح تماس اتصال بدنه را بازدید   تیرگی، 
کنید.. 3  جهت اطمینان از یک اتصال خوب، محل اتصال بدنه و یا خود سیم اتصال بدنه را تمیز 
کنید.. 4  پیچ یا مهره اتصال بدنه را به صورت مطمئنی سفت 
کنید.. 5 که می تواند تداخلی با اتصال بدنه داشته باشند را بررسی   تجهیزات و لوازم جانبی 
کــه تمامــی ســیم هــا . 6 کنیــد  کنیــد. اطمینــان حاصــل  گــر چندیــن ســیم بــه یــک ترمینــال اتصــال بدنــه وصــل شــده انــد، اتصــال بدنــه مــورد نظــر خــود را بررســی   ا

تمیــز هســتند، بــه طــور صحیــح ســفت شــده انــد و اتصــال خوبــی دارنــد و روکــش هیــچ ســیمی آســیب دیدگــی نــدارد.
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45–9

45

Diagnosis Procedure

HINT:
Use following procedures to troubleshoot the rear view mirror control system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs

5 Adjust, repair or replace

6 Conduct test and confirm malfunction has been repaired

7 End

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT
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مراجعهخودروبهتعمیرگاه 1

بررسیولتاژباتری 2

بررسیاظهاراتمشتری 3

کدخطا بررسی 4

انجامتنظیمات،تعمیریاتعویض 5

تستنهاییواطمینانازرفعایراد 6

پایان 7

مراحلعیبیابی
کنید. کنترل آینه ها استفاده  از مراحل زیر برای عیب یابی سیستم 

ولتاژ استاندارد: 11 تا 14 ولت
کرده و ادامه مراحل عیب یابی را انجام دهید. کمتر از 11 ولت بود، باتری را شارژ  گر ولتاژ  ا
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ابزارعیبیابی
مولتی متر دیجیتال 

کنید. گیری مقاومت،ولتاژ و جریان استفاده  از مولتی متر دیجیتال برای عیب یابی مدارهای الکتریکی و دسته سیم ها جهت اندازه 

راهنمایعیبیابی
کنید. گیری ولتاژ سیستم های الکترونیکی استفاده  1.فقط از مولتی متر دیجیتال برای اندازه 

کنید. که به ایراد موجود مربوط می شوند نیز، مراجعه  2.به اطالعیه های فنی 
کنید. 3.دسته سیم های مربوط به ایراد را به صورت چشمی بازدید 

کد های خطای غیر دایمی عیب یابی 
کند، اقدامات زیر را انجام دهید: گر ایرادی به صورت متناوب بروز  ا

کنید.	  کانکتورها را بررسی  شل بودن 
کنید.	  ساییدگی، تاشدگی، شکافته شدن روکش و له شدگی سیم ها را بررسی 
کنید.	  اطالعات مربوط به این ایراد را از طریق دستگاه عیب یاب ارزیابی 
کانکتورهای مربوط به ایراد را تکان دهید تا ببینید آیا سیگنال آن قطع می شود یا خیر؟	  دسته سیم و 
کند یا خیر؟	  که آیا ایراد بروز می  کنید  کنید و بررسی  شرایط الزم برای بروز ایراد را بیشتر 
کنند را مورد بررسی بیشتر قرار دهید.	  که در این زمان بروز می  کنند و نیز DTCهایی  که در زمان تکان دادن دسته سیم ها تغییر می  اطالعاتی 
کنید.	  وجود پین ها و ترمینال های شکسته، خم شده، بیرون زده، زنگ زده و سولفات بسته را بررسی 
کنید.	  که منجر به بروز ایراد شود، از قبیل آسیب دیدگی و یا وجود مواد خارجی بررسی  سنسور و محل نصب آن را از لحاظ وجود شرایطی 
تجهیزاتی مثل اسیلوسکوپ می توانند در عیب یابی عیوب تکراری مفید واقع شوند.	 
ک شــد، 	  گــر DTC پــا ک نشــود یعنــی ECU خــراب شــده اســت و ا گــر DTC پــا کنیــد. ا کــرده و روی یــک خــودروی نــو نصــب  ECU خــودروی معیــوب را بــاز 

کنیــد. ECU را مجــدداروی خــودروی اصلــی نصــب 

بررسیاتصالبدنهها
کثیــف و خورنــده هســتند.  کثــرا در معــرض محیــط هــای مرطــوب،  اتصــال بدنــه بــرای عملکــرد طبیعــی مدارهــا حایــز اهمیــت فــراوان مــی باشــد. اتصــال بدنــه هــا ا

کاری یــک مــدار را تغییــر دهــد. کــه ایــن افزایــش مقاومــت مــی توانــد رونــد   خوردگــی یــا زنــگ زدگــی باعــث افزایــش مقاومــت خواهــد شــد 
کنتــرل مــی شــوند، روی ســالم بــودن اتصــال بدنــه هــا خیلــی حســاس هســتند. یــک اتصــال بدنــه شــل و یــا پوســیده و زنــگ زده  کــه بــه صــورت الکترونیکــی  مداراتــی 

گــذارد. گونــه مدارهــا تاثیــر مــی  بــه شــدت روی ایــن 
کنید: به هنگام بررسی اتصال بدنه ها به موارد زیر دقت 

کنید.. 1  پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 
کنید.. 2 کثیفی و زنگ زدگی سطح تماس اتصال بدنه را بازدید   تیرگی، 
کنید.. 3  جهت اطمینان از یک اتصال خوب، محل اتصال بدنه و یا خود سیم اتصال بدنه را تمیز 
کنید.. 4  پیچ یا مهره اتصال بدنه را به صورت مطمئنی سفت 
کنید.. 5 که می تواند تداخلی با اتصال بدنه داشته باشند را بررسی   تجهیزات و لوازم جانبی 
کــه تمامــی ســیم هــا . 6 کنیــد  کنیــد. اطمینــان حاصــل  گــر چندیــن ســیم بــه یــک ترمینــال اتصــال بدنــه وصــل شــده انــد، اتصــال بدنــه مــورد نظــر خــود را بررســی   ا

تمیــز هســتند، بــه طــور صحیــح ســفت شــده انــد و اتصــال خوبــی دارنــد و روکــش هیــچ ســیمی آســیب دیدگــی نــدارد.
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Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–11

45

b. Remove block area of outside rear view mirror bolt 
from front left door upper glass guide.

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) from outside rear view 
mirror assembly, and remove left outside rear view 
mirror assembly.
(Tightening torque: 6 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the outside rear view mirror assembly.
a. Apply battery voltage to terminals of outside rear view 

mirror assembly connector and check operation of 
outside rear view mirror assembly according to table 
below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror assembly.

RM1A440040

RM1A440050

1 2 3 4

5 6

-+

RM1A440060

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive (+) → Terminal 3
Battery negative (-) → Terminal 1

UP

Battery positive (+) → Terminal 1
Battery negative (-) → Terminal 3

DOWN

Battery positive (+) → Terminal 1
Battery negative (-) → Terminal 2

LEFT

Battery positive (+) → Terminal 2
Battery negative (-) → Terminal 1

RIGHT

کنید. b. پیچ و خار قاب لچکی بیرون را از داخل ریل شیشه درب جلو باز 

کرده و آینه را جدا نمایید. c.سه عدد پیچ نگهدارنده آینه بیرونی)فلش( را باز 

بازدیدوبررسی
1. بررسی عملکرد آینه بیرونی

کرده و عملکرد آینه را  کانکتور آینه جانبی اعمال  a. ولتاژ باتری  را به ترمینال های 
بررسی نمایید.

وضعیت آینهارتباط با باتری

مثبت باتری به ترمینال 3

منفی باتری به ترمینال 1
حرکت به باال

مثبت باتری به ترمینال 1

منفی باتری به ترمینال 3
حرکت به پایین

مثبت باتری به ترمینال 1

منفی باتری به ترمینال 2
حرکت به چپ

مثبت باتری به ترمینال 2

منفی باتری به ترمینال 1
حرکت به راست
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ســرویسونگهــداری

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–10

45

ON-VEHICLE SERVICE

Outside Rear View Mirror Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left outside rear view mirror inner triangular block.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from outside rear view mirror inner triangular 
block, and remove left outside rear view mirror inner 
triangular block (1).

4. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
5. Remove the left outside rear view mirror assembly.

a. Disconnect the outside rear view mirror assembly 
connector (1).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing outside rear view 
mirror assembly.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing outside rear view mirror 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing outside rear view mirror 
assembly.

RM1A440020

1

1

RM1A440030
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5. Remove the left outside rear view mirror assembly.

a. Disconnect the outside rear view mirror assembly 
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CAUTION
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mirror assembly.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing outside rear view mirror 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing outside rear view mirror 
assembly.

RM1A440020

1

1

RM1A440030

آینهبیرونی
بازکردن

تذکر:
نحوه باز و بست آینه بیرونی سمت چپ و راست یکسان است.	 
در زیر نحوه باز و بست آینه بیرونی سمت چپ توضیح داده می شود.	 

هنگام باز و بست آینه بیرونی مراقب باشید به قطعات آسیبی نرسد.	 

مراقب باشید به تزئینات داخلی و بیرونی و رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

توجه

1. سوئیچ را ببندید
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کردن قاب لچکی داخل آینه 3. باز 
کنید.)1( گوشتی تخت نوار پیچ شده قاب لچکی داخلی آینه را جدا  a. بوسیله پیچ 

کنید. 4. رو دری جلو چپ را باز 
کردن آینه بیرونی چپ. 5. باز 

کنید.)1( a. سوکت آینه بیرونی را جدا 
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b. Remove block area of outside rear view mirror bolt 
from front left door upper glass guide.

c. Remove 3 fixing bolts (arrow) from outside rear view 
mirror assembly, and remove left outside rear view 
mirror assembly.
(Tightening torque: 6 ± 1 N·m)

Inspection

1. Check the outside rear view mirror assembly.
a. Apply battery voltage to terminals of outside rear view 

mirror assembly connector and check operation of 
outside rear view mirror assembly according to table 
below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror assembly.
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Battery negative (-) → Terminal 1

UP
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بازدیدوبررسی
1. بررسی عملکرد آینه بیرونی

کرده و عملکرد آینه را  کانکتور آینه جانبی اعمال  a. ولتاژ باتری  را به ترمینال های 
بررسی نمایید.

وضعیت آینهارتباط با باتری

مثبت باتری به ترمینال 3

منفی باتری به ترمینال 1
حرکت به باال
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حرکت به پایین

مثبت باتری به ترمینال 1
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ON-VEHICLE SERVICE

Outside Rear View Mirror Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left outside rear view mirror inner triangular block.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from outside rear view mirror inner triangular 
block, and remove left outside rear view mirror inner 
triangular block (1).

4. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
5. Remove the left outside rear view mirror assembly.

a. Disconnect the outside rear view mirror assembly 
connector (1).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing outside rear view 
mirror assembly.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing outside rear view mirror 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing outside rear view mirror 
assembly.

RM1A440020

1

1

RM1A440030

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–10

45

ON-VEHICLE SERVICE

Outside Rear View Mirror Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left outside rear view mirror inner triangular block.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off clips from outside rear view mirror inner triangular 
block, and remove left outside rear view mirror inner 
triangular block (1).

4. Remove the front left door inner protector assembly (See page 48-19).
5. Remove the left outside rear view mirror assembly.

a. Disconnect the outside rear view mirror assembly 
connector (1).

CAUTION

Be sure to wear necessary safety equipment to prevent accidents, when removing outside rear view 
mirror assembly.
Operate carefully to prevent components from being damaged, when removing outside rear view mirror 
assembly.
Try to prevent interior and body paint from being scratched, when removing outside rear view mirror 
assembly.

RM1A440020

1

1

RM1A440030

آینهبیرونی
بازکردن

تذکر:
نحوه باز و بست آینه بیرونی سمت چپ و راست یکسان است.	 
در زیر نحوه باز و بست آینه بیرونی سمت چپ توضیح داده می شود.	 

هنگام باز و بست آینه بیرونی مراقب باشید به قطعات آسیبی نرسد.	 

مراقب باشید به تزئینات داخلی و بیرونی و رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	 

توجه

1. سوئیچ را ببندید
کنید. کابل منفی باتری را جدا   .2

کردن قاب لچکی داخل آینه 3. باز 
کنید.)1( گوشتی تخت نوار پیچ شده قاب لچکی داخلی آینه را جدا  a. بوسیله پیچ 

کنید. 4. رو دری جلو چپ را باز 
کردن آینه بیرونی چپ. 5. باز 

کنید.)1( a. سوکت آینه بیرونی را جدا 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–13

45

Outside Rear View Mirror Lens Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left outside rear view mirror lens assembly.

a. Press outside rear view mirror surface to tilt it.
b. Apply protective tape around exterior frame of outside rear view mirror.
c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

off claws (arrow) from outside rear view mirror lens 
assembly.

d. Disconnect connectors (arrow) from rear view mirror 
lens assembly, and remove left outside rear view 
mirror lens assembly (1). (if equipped with rear mirror        
heater)

CAUTION

Avoid breaking claws when removing outside rear view mirror lens assembly.
Avoid damaging lens due to dropping when removing outside rear view mirror lens assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing outside rear view mirror lens 
assembly.

RM1A440070

1

RM1A440080

کنید.	  کردن شیشه آینه، از شکستن خار ها خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید شیشه آینه روی زمین نیوفتد.	 

کنید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	  احتیاط 

توجه

شیشهآینهبیرونی
بازکردن

تذکر:
کردن شیشه آینه سمت چپ توضیح داده می شود.	  که در زیر نحوه باز  نحوه باز و بست شیشه آینه بیرونی سمت چپ و راست یکسان است 

1. سوئیچ را ببندید
کنید. کامل منفی باتری را جدا   .2

کردن شیشه آینه جانبی. 3. باز 
a. شیشه آینه را به یک سمت فشار دهید تا سمت دیگر آن بیرون بیاید.

b. لبه های شیشه آینه را با دستمال بپوشانید.
کنید.)فلش( گوشتی تخت شیشه را از خارهای قاب آینه جدا  c. بوسیله پیچ 

کرده )فلش( و شیشه را از خار جدا نمایید. گرمکن شیشه آینه را جدا  d. فیش های 
گرمکن آینه( )در صورت مجهز  بودن به 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1812

44-سیستمآینهها

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گشتاور توصیه شده سفت نمایید.	  کنید و پیچ ها را با  کانکتورها را به درستی وصل  هنگام نصب آینه بیرونی، 

پس از نصب، از عملکرد صحیح آینه جانبی و حرکت بدون صدای آن مطمئن شوید.	 

توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1813

44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–13

45

Outside Rear View Mirror Lens Assembly

Removal

HINT:

Use same procedures for right and left sides.
Procedures listed below are for left side.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left outside rear view mirror lens assembly.

a. Press outside rear view mirror surface to tilt it.
b. Apply protective tape around exterior frame of outside rear view mirror.
c. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 

off claws (arrow) from outside rear view mirror lens 
assembly.

d. Disconnect connectors (arrow) from rear view mirror 
lens assembly, and remove left outside rear view 
mirror lens assembly (1). (if equipped with rear mirror        
heater)

CAUTION

Avoid breaking claws when removing outside rear view mirror lens assembly.
Avoid damaging lens due to dropping when removing outside rear view mirror lens assembly.
Try to prevent body paint surface from being scratched, when removing outside rear view mirror lens 
assembly.

RM1A440070

1

RM1A440080

کنید.	  کردن شیشه آینه، از شکستن خار ها خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید شیشه آینه روی زمین نیوفتد.	 

کنید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.	  احتیاط 

توجه

شیشهآینهبیرونی
بازکردن

تذکر:
کردن شیشه آینه سمت چپ توضیح داده می شود.	  که در زیر نحوه باز  نحوه باز و بست شیشه آینه بیرونی سمت چپ و راست یکسان است 

1. سوئیچ را ببندید
کنید. کامل منفی باتری را جدا   .2

کردن شیشه آینه جانبی. 3. باز 
a. شیشه آینه را به یک سمت فشار دهید تا سمت دیگر آن بیرون بیاید.

b. لبه های شیشه آینه را با دستمال بپوشانید.
کنید.)فلش( گوشتی تخت شیشه را از خارهای قاب آینه جدا  c. بوسیله پیچ 

کرده )فلش( و شیشه را از خار جدا نمایید. گرمکن شیشه آینه را جدا  d. فیش های 
گرمکن آینه( )در صورت مجهز  بودن به 
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44-سیستمآینهها

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

گشتاور توصیه شده سفت نمایید.	  کنید و پیچ ها را با  کانکتورها را به درستی وصل  هنگام نصب آینه بیرونی، 

پس از نصب، از عملکرد صحیح آینه جانبی و حرکت بدون صدای آن مطمئن شوید.	 

توجه
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–15

45

Inside Rear View Mirror Assembly

Removal

1. Remove the inside rear view mirror assembly.
a. Hold inside rear view mirror assembly base with one hand and turn inside rear view mirror assembly 

with the other.
b. Remove inside rear view mirror assembly (1) in 

direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Appropriate force should be applied when removing inside rear view mirror assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent front windshield assembly from being scratched, when removing inside rear view mirror 
assembly.

1

RM1A440091

CAUTION

Make sure inside rear view mirror assembly can move smoothly, flexibly and reliably after installation.

کنید.	  کابین از اعمال نیروی زیاد به آن خودداری  کردن آینه داخل  هنگام باز 

کردن آینه وسط مراقب باشید به شیشه جلو صدمه ایی وارد نشود.	  حین باز 

پس از نصب آینه داخل از حرکت نرم و روان آن مطمئن شوید.	 

توجه

توجه

آینهداخل
کردن باز

کردن آینه داخل اتاق 1. باز 
a. پایه آینه وسط را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر آینه را 

بچرخانید.
ج نمایید. b. آینه وسط را طبق جهت نمایش داده شده در شکل خار

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–14

45

Inspection

1. Check the outside rear view mirror lens assembly.
a. Apply battery voltage to terminals of outside rear view 

mirror lens assembly connector, and check operation 
of outside rear view mirror lens assembly according to 
table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror lens assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-
+

-+

RM1A440090

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive 
(+)

Battery negative 
(-)

Outside rear view 
mirror lens 

becomes warm

CAUTION

Make sure outside rear view mirror lens assembly can move smoothly, flexibly and reliably after 
installation.

بازدیدوبررسی
1. بررسی آینه

کنید و عملکرد آن را بررسی  گرمکن آینه اعمال  a. ولتاژ باتری را به ترمینال های 
نمایید.

عملکردارتباط باتری

گرم شودمثبت باتریمنفی باتری سطح آینه باید 

کنید. گرمکن، آینه را تعویض  در صورت عدم عملکرد 
بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

از حرکت نرم و یکنواخت شیشه آینه جانبی پس از نصب مطمئن شوید.	 

توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1815

44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–15

45

Inside Rear View Mirror Assembly

Removal

1. Remove the inside rear view mirror assembly.
a. Hold inside rear view mirror assembly base with one hand and turn inside rear view mirror assembly 

with the other.
b. Remove inside rear view mirror assembly (1) in 

direction of arrow as shown in illustration.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

CAUTION

Appropriate force should be applied when removing inside rear view mirror assembly. Be careful not to 
operate roughly.
Try to prevent front windshield assembly from being scratched, when removing inside rear view mirror 
assembly.

1

RM1A440091

CAUTION

Make sure inside rear view mirror assembly can move smoothly, flexibly and reliably after installation.

کنید.	  کابین از اعمال نیروی زیاد به آن خودداری  کردن آینه داخل  هنگام باز 

کردن آینه وسط مراقب باشید به شیشه جلو صدمه ایی وارد نشود.	  حین باز 

پس از نصب آینه داخل از حرکت نرم و روان آن مطمئن شوید.	 

توجه

توجه

آینهداخل
کردن باز

کردن آینه داخل اتاق 1. باز 
a. پایه آینه وسط را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر آینه را 

بچرخانید.
ج نمایید. b. آینه وسط را طبق جهت نمایش داده شده در شکل خار

بستن
کردن است. نحوه بستن برعکس باز 
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–14

45

Inspection

1. Check the outside rear view mirror lens assembly.
a. Apply battery voltage to terminals of outside rear view 

mirror lens assembly connector, and check operation 
of outside rear view mirror lens assembly according to 
table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror lens assembly.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

-
+

-+

RM1A440090

Measurement Condition
Specified 

Condition

Battery positive 
(+)

Battery negative 
(-)

Outside rear view 
mirror lens 

becomes warm

CAUTION

Make sure outside rear view mirror lens assembly can move smoothly, flexibly and reliably after 
installation.

بازدیدوبررسی
1. بررسی آینه

کنید و عملکرد آن را بررسی  گرمکن آینه اعمال  a. ولتاژ باتری را به ترمینال های 
نمایید.

عملکردارتباط باتری

گرم شودمثبت باتریمنفی باتری سطح آینه باید 

کنید. گرمکن، آینه را تعویض  در صورت عدم عملکرد 
بستن

کردن است. نحوه بستن برعکس باز 

از حرکت نرم و یکنواخت شیشه آینه جانبی پس از نصب مطمئن شوید.	 

توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–17

45

Inspection

1. Check the outside rear view mirror adjustment switch.
a. Adjust outside rear view mirror adjustment switch to "L" position.
b. Using a digital multimeter, check for continuity      

between terminals of outside rear view mirror 
adjustment switch according to table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror adjustment switch.

RM1A440130

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 6 - 
Terminal 3 UP Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 7 UP Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 7 DOWN Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 DOWN Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 7 LEFT Continuity

Terminal 6 - 
Terminal 3 LEFT Continuity

Terminal 6 - 
Terminal 7 RIGHT Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 5 RIGHT Continuity

بازدیدوبررسی
کنید. 1.کلید تنظیم آینه های جانبی را بررسی 

کلید را در وضعیت "L" قرار دهید.  .a
کلید را طبق جدول زیر بررسی نمایید. b. بوسیله مولتی متر ارتباط ترمینال های 

کلیدشرایط ارتباط مولتی متروضعیت 

ترمینال 3 و 6باالبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 7باالبرقراری ارتباط

ترمینال 5 و 7پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 3پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 5 و 7چپبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 6چپبرقراری ارتباط

ترمینال 6 و 7راستبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 5راستبرقراری ارتباط

کنید. کلید تنظیم آینه ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–16

45

Outside Rear View Mirror Adjustment Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the outside rear view mirror adjustment switch.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off outside rear view mirror control master switch 
assembly.

b. Disconnect the headlight leveling switch connector (1).
c. Disconnect the outside rear view mirror adjustment 

switch connector (2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach claws (arrow) from outside rear view mirror 
adjustment switch.

e. Remove the outside rear view mirror adjustment switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing outside rear view mirror 
adjustment switch.
Try to prevent front left door inner protector assembly from being scratched, when removing outside rear 
view mirror adjustment switch.

RM1A440092

RM1A440110

1

2

-
3
2

RM1A440120

کلیدتنظیمآینهبیرونی
کردن باز

کلید تنظیم آینه ها مراقب باشید به داشبورد و رو دری سمت چپ صدمه ای وارد نشود.	  کردن  هنگام باز 

توجه

1. سوئیچ را ببندید.
کنید کابل منفی باتری را جدا   .2
کلید تنظیم آینه ها. کردن  3. باز 

کلید تنظیم آینه ها را از قاب پایینی و  گوشتی تخت نوار پیچ شده  a. بوسیله پیچ 
کنید. سمت چپ داشبورد جدا 

کنید. کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو )1( را جدا  کانکتور   .b
کنید. کلید تنظیم آینه ها )2( را جدا  کانکتور   .c

کنید. کلید را از قاب آن آزاد  گوشتی تخت و باریک، خارهای  d.توسط پیچ 

ج نمایید. e.کلید را از قاب آن خار
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1817

44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–17

45

Inspection

1. Check the outside rear view mirror adjustment switch.
a. Adjust outside rear view mirror adjustment switch to "L" position.
b. Using a digital multimeter, check for continuity      

between terminals of outside rear view mirror 
adjustment switch according to table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror adjustment switch.

RM1A440130

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 6 - 
Terminal 3 UP Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 7 UP Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 7 DOWN Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 DOWN Continuity

Terminal 5 - 
Terminal 7 LEFT Continuity

Terminal 6 - 
Terminal 3 LEFT Continuity

Terminal 6 - 
Terminal 7 RIGHT Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 5 RIGHT Continuity

بازدیدوبررسی
کنید. 1.کلید تنظیم آینه های جانبی را بررسی 

کلید را در وضعیت "L" قرار دهید.  .a
کلید را طبق جدول زیر بررسی نمایید. b. بوسیله مولتی متر ارتباط ترمینال های 

کلیدشرایط ارتباط مولتی متروضعیت 

ترمینال 3 و 6باالبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 7باالبرقراری ارتباط

ترمینال 5 و 7پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 3پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 5 و 7چپبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 6چپبرقراری ارتباط

ترمینال 6 و 7راستبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 5راستبرقراری ارتباط

کنید. کلید تنظیم آینه ها را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست،  ا
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44-سیستمآینهها

Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–16

45

Outside Rear View Mirror Adjustment Switch

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the outside rear view mirror adjustment switch.

a. Using a screwdriver wrapped with protective tape, pry 
off outside rear view mirror control master switch 
assembly.

b. Disconnect the headlight leveling switch connector (1).
c. Disconnect the outside rear view mirror adjustment 

switch connector (2).

d. Using a screwdriver wrapped with protective tape, 
detach claws (arrow) from outside rear view mirror 
adjustment switch.

e. Remove the outside rear view mirror adjustment switch.

CAUTION

Be sure to wear safety equipment to prevent accidents, when removing outside rear view mirror 
adjustment switch.
Try to prevent front left door inner protector assembly from being scratched, when removing outside rear 
view mirror adjustment switch.

RM1A440092

RM1A440110

1

2

-
3
2

RM1A440120

کلیدتنظیمآینهبیرونی
کردن باز

کلید تنظیم آینه ها مراقب باشید به داشبورد و رو دری سمت چپ صدمه ای وارد نشود.	  کردن  هنگام باز 

توجه

1. سوئیچ را ببندید.
کنید کابل منفی باتری را جدا   .2
کلید تنظیم آینه ها. کردن  3. باز 

کلید تنظیم آینه ها را از قاب پایینی و  گوشتی تخت نوار پیچ شده  a. بوسیله پیچ 
کنید. سمت چپ داشبورد جدا 

کنید. کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو )1( را جدا  کانکتور   .b
کنید. کلید تنظیم آینه ها )2( را جدا  کانکتور   .c

کنید. کلید را از قاب آن آزاد  گوشتی تخت و باریک، خارهای  d.توسط پیچ 

ج نمایید. e.کلید را از قاب آن خار
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داشــبورد ................................................1831
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میلــه عرضــی پشــت داشــبورد..............................1839
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45 - REAR VIEW MIRROR

45–18

45

c. Adjust outside rear view mirror adjustment switch to "R" position.
d. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of outside rear view mirror 
adjustment switch according to table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror adjustment switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A440130

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 2 - 
Terminal 3 UP Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 7 UP Continuity

Terminal 4 - 
Terminal 7 DOWN Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 DOWN Continuity

Terminal 4 - 
Terminal 7 LEFT Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3 LEFT Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 7 RIGHT Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 4 RIGHT Continuity

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to other components, when installing outside rear view mirror 
adjustment switch.
Connect connectors in place, when installing outside rear view mirror adjustment switch.
Check that switch can operate normally, after installing outside rear view mirror adjustment switch.

کلید را در وضعیت »R« قرار دهید.  .c
کلید را طبق جدول زیر بررسی نمایید. d. بوسیله مولتی متر ارتباط با پایه های 

کلیدشرایط ارتباط مولتی متروضعیت 

ترمینال 2 و 3باالبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 7باالبرقراری ارتباط

ترمینال 4 و 7پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 3پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 4 و 7چپبرقراری ارتباط

ترمینال 2 و 3چپبرقراری ارتباط

ترمینال 2 و 7راستبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 4راستبرقراری ارتباط

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست  ا
بستن

کردن است. کلید برعکس مراحل باز  نحوه بستن 

کلید تنظیم آینه ها مراقب باشید به قسمت های دیگر صدمه ای وارد نشود.	  هنگام نصب 

کانکتور ها را به درستی جا بزنید.	 

کلید مطمئن شوید.	  پس از نصب از عملکرد صحیح 

توجه
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بازکــردن .................................................1831
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بســتن ..................................................1838
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بازکــردن................................................ 1839
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Chery Automobile Co., Ltd.

45 - REAR VIEW MIRROR

45–18

45

c. Adjust outside rear view mirror adjustment switch to "R" position.
d. Using a digital multimeter, check for continuity 

between terminals of outside rear view mirror 
adjustment switch according to table below.

If result is not as specified, replace outside rear view 
mirror adjustment switch.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A440130

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

-+

Multimeter 

Connection

Switch 

Condition

Specified 

Condition

Terminal 2 - 
Terminal 3 UP Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 7 UP Continuity

Terminal 4 - 
Terminal 7 DOWN Continuity

Terminal 1 - 
Terminal 3 DOWN Continuity

Terminal 4 - 
Terminal 7 LEFT Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 3 LEFT Continuity

Terminal 2 - 
Terminal 7 RIGHT Continuity

Terminal 3 - 
Terminal 4 RIGHT Continuity

CAUTION

Operate carefully to prevent damage to other components, when installing outside rear view mirror 
adjustment switch.
Connect connectors in place, when installing outside rear view mirror adjustment switch.
Check that switch can operate normally, after installing outside rear view mirror adjustment switch.

کلید را در وضعیت »R« قرار دهید.  .c
کلید را طبق جدول زیر بررسی نمایید. d. بوسیله مولتی متر ارتباط با پایه های 

کلیدشرایط ارتباط مولتی متروضعیت 

ترمینال 2 و 3باالبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 7باالبرقراری ارتباط

ترمینال 4 و 7پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 1 و 3پایینبرقراری ارتباط

ترمینال 4 و 7چپبرقراری ارتباط

ترمینال 2 و 3چپبرقراری ارتباط

ترمینال 2 و 7راستبرقراری ارتباط

ترمینال 3 و 4راستبرقراری ارتباط

کنید. کلید را تعویض  گر نتایج بررسی مطابق جدول فوق نیست  ا
بستن

کردن است. کلید برعکس مراحل باز  نحوه بستن 

کلید تنظیم آینه ها مراقب باشید به قسمت های دیگر صدمه ای وارد نشود.	  هنگام نصب 

کانکتور ها را به درستی جا بزنید.	 

کلید مطمئن شوید.	  پس از نصب از عملکرد صحیح 

توجه
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گردگیر 2-دسته دنده با  کنسول وسط 1- درب جعبه 

4-کف پوش جالیوانی 3-زیرسیگاری

کنسول وسط 6-کف پوش جعبه  5-جالیوانی

8-قاب زیر اهرم ترمزدستی کنسول وسط 7-جعبه 

کنسول وسط 10-درپوش پشتی  کنسول وسط 9-لوالی درب جعبه 

12-محفظه جلوی دسته دنده کنسول وسط 11-بدنه 

14-صفحه بغل پای سرنشین جلو         13-صفحه بغل پای راننده

معرفی

کنسول وسط 

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

گردگیر 2-دسته دنده با  کنسول وسط 1- درب جعبه 

4-کف پوش جالیوانی 3-زیرسیگاری

کنسول وسط 6-کف پوش جعبه  5-جالیوانی

8-قاب زیر اهرم ترمزدستی کنسول وسط 7-جعبه 

کنسول وسط 10-درپوش پشتی  کنسول وسط 9-لوالی درب جعبه 

12-محفظه جلوی دسته دنده کنسول وسط 11-بدنه 

14-صفحه بغل پای سرنشین جلو         13-صفحه بغل پای راننده

معرفی

کنسول وسط 
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45 - داشبورد

2-کانال هوای دریچه های روبرو 1-میله عرضی پشت داشبورد

4-کانال هوای دریچه بخارزدای جلو 3-کانال هوای سمت چپ

6-ایربگ سرنشین جلو 5-کانال هوای سمت راست

کیلومترشمارمی باشد. کنسول وسط،داشبورد و پنل  مجموعه داشبورد متشکل از مجموعه 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1822

45 - داشبورد

2-داشبورد 1-درپوش سمت راست داشبورد

4-دریچه هوای سمت چپ 3-درپوش سمت چپ داشبورد

6-جعبه پول خرد 5-کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

8-صفحه پایینی سمت چپ داشبورد ک کن درب با 7-دستگیره باز 

کیلومترشمار 10-قاب پنل  کیلومتر شمار 9- پنل 

کنترل رادیو پخش 12-پنل  11-رادیو پخش

14-قاب وسط داشبورد ع کنترل تهویه مطبو  13-پنل 

16-جک درب جعبه داشبورد 15-جعبه داشبورد

17-دریچه هوای سمت راست
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4-کانال هوای دریچه بخارزدای جلو 3-کانال هوای سمت چپ

6-ایربگ سرنشین جلو 5-کانال هوای سمت راست

کیلومترشمارمی باشد. کنسول وسط،داشبورد و پنل  مجموعه داشبورد متشکل از مجموعه 
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2-داشبورد 1-درپوش سمت راست داشبورد

4-دریچه هوای سمت چپ 3-درپوش سمت چپ داشبورد

6-جعبه پول خرد 5-کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

8-صفحه پایینی سمت چپ داشبورد ک کن درب با 7-دستگیره باز 

کیلومترشمار 10-قاب پنل  کیلومتر شمار 9- پنل 

کنترل رادیو پخش 12-پنل  11-رادیو پخش

14-قاب وسط داشبورد ع کنترل تهویه مطبو  13-پنل 

16-جک درب جعبه داشبورد 15-جعبه داشبورد

17-دریچه هوای سمت راست
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45 - داشبورد

Chery Automobile Co., Ltd.

46 - INSTRUMENT PANEL

46–7

46

Tool

Special Tool

Steering Wheel Remover

RCH0000014

کردن غربیلک فرمان ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

گشتاور توضیحات

1.5 ± 0.5 1-پیچ صفحه بغل پای سرنشین جلو 

1.5 ± 0.5 ع کنترل تهویه مطبو 2-پیچ پنل 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط 3-پیچ بدنه 
5±1 کنسول وسط 4-پیچ داخلی بدنه 

7±1 کنسول وسط 5-پیچ پایه عقبی 

1.5 ± 0.5 6-پیچ مجموعه جالیوانی

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  7-پیچ درب جعبه 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  8-پیچ جعبه 

1.5 ± 0.5 9-پیچ زیر سیگاری عقب 

1.5 ± 0.5 ک  10-پیچ دستگیره بازکن درب با

1.5 ± 0.5 11-پیچ صفحه پایینی سمت چپ داشبورد

1.5 ± 0.5 کانکتور عیب یابی  12-پیچ 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  13-پیچ درپوش پشتی 

10 ± 2 14-پیچ اتصال ایربگ سرنشین جلو 

7 ± 1.5 15-پیچ پوسته داشبورد 

1.5 ± 0.5 کلید 16-پیچ آنتن سیستم ورود و استارت بدون 

1.5 ± 0.5 کانال هوای وسطی  17-پیچ 

1.5 ± 0.5 18-پیچ دریچه هوا 

1.5 ± 0.5 کانال دریچه بخارزدای جلو 19-پیچ 

1.5 ± 0.5 کانال هوای چپ و راست  20-پیچ 

1.5 ± 0.5 21-پیچ اتصال جعبه فیوز زیر داشبورد 

6 ± 1  BCM 22-پیچ اتصال

25 ± 3 23-پیچ اتصال تلسکوپی فرمان 

7 ± 1 24-پیچ اتصال بدنه 

9 ± 1.5 25-پیچ پایینی میله عرضی پشت داشبورد 

23 ± 2.5 26-پیچ باالیی میله عرضی پشت داشبورد

استانداردها
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46–7
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Tool

Special Tool

Steering Wheel Remover

RCH0000014

کردن غربیلک فرمان ابزار مخصوص جدا 

ابزار مخصوص
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45 - داشبورد

گشتاور توضیحات

1.5 ± 0.5 1-پیچ صفحه بغل پای سرنشین جلو 

1.5 ± 0.5 ع کنترل تهویه مطبو 2-پیچ پنل 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط 3-پیچ بدنه 
5±1 کنسول وسط 4-پیچ داخلی بدنه 

7±1 کنسول وسط 5-پیچ پایه عقبی 

1.5 ± 0.5 6-پیچ مجموعه جالیوانی

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  7-پیچ درب جعبه 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  8-پیچ جعبه 

1.5 ± 0.5 9-پیچ زیر سیگاری عقب 

1.5 ± 0.5 ک  10-پیچ دستگیره بازکن درب با

1.5 ± 0.5 11-پیچ صفحه پایینی سمت چپ داشبورد

1.5 ± 0.5 کانکتور عیب یابی  12-پیچ 

1.5 ± 0.5 کنسول وسط  13-پیچ درپوش پشتی 

10 ± 2 14-پیچ اتصال ایربگ سرنشین جلو 

7 ± 1.5 15-پیچ پوسته داشبورد 

1.5 ± 0.5 کلید 16-پیچ آنتن سیستم ورود و استارت بدون 

1.5 ± 0.5 کانال هوای وسطی  17-پیچ 

1.5 ± 0.5 18-پیچ دریچه هوا 

1.5 ± 0.5 کانال دریچه بخارزدای جلو 19-پیچ 

1.5 ± 0.5 کانال هوای چپ و راست  20-پیچ 

1.5 ± 0.5 21-پیچ اتصال جعبه فیوز زیر داشبورد 

6 ± 1  BCM 22-پیچ اتصال

25 ± 3 23-پیچ اتصال تلسکوپی فرمان 

7 ± 1 24-پیچ اتصال بدنه 

9 ± 1.5 25-پیچ پایینی میله عرضی پشت داشبورد 

23 ± 2.5 26-پیچ باالیی میله عرضی پشت داشبورد

استانداردها
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ــوار پیــچ  گوشــتی ن ــط یــک پیــچ  ــو را توس ــای سرنشــین جل ــل پ ــای صفحــه بغ ب( خاره

ــده در  ــان داده ش ــت نش ــو )1(را در جه ــین جل ــای سرنش ــل پ ــه بغ ــد وصفح کنی ــاز  ــده ب ش

کنیــد. ج  شــکل از محــل خــود خــار

5-زیر سیگاری )1(را در جهت نشان داده شده در شکل بیرون بیاورید.

کنید. ج  6-کف پوش جا لیوانی )1(را خار

کنید. 7- سردنده وگروگیر را باز 

کنید. 8- محفظه جلوی دسته دنده را باز 

کنید. ع را باز  کنترل تهویه مطبو 9-پنل 

کردن قاب زیر اهرم ترمز دستی: 10-باز 

کــرده و قــاب  گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــای قــاب را جــدا  کــردن یــک پیــچ  الف(بــا اهــرم 

زیــر اهــرم ترمــز دســتی )1(را بیــرون بیاوریــد. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1826

45 - داشبورد

   نکات ایمنی

کرده و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه وسایل برقی را خاموش 

کنید. 2-سرباتری منفی را جدا 

کردن صفحه بغل پای راننده: 3-باز 
کنید. الف(پیچ اتصال صفحه بغل پای راننده )فلش( را باز 

4-بازکردن صفحه بغل پای سر نشین جلو:

کنید . الف(پیچ اتصال صفحه بغل پای سر نشین جلو )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

گوشــتی  ب(مطابــق بــا شــکل خارهــای صفحــه بغــل پــای راننــده را توســط یــک پیــچ 

کنیــد و صفحــه بغــل پــای راننــده )1(را در جهــت نشــان داده شــده در  نــوار پیــچ شــده بــاز 

کنیــد. ج  شــکل خــار

کنید.	  کنسول وسط از پوششهای ایمنی استفاده  در زمان بازکردن 

کنید.	  کردن قطعات از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام باز 

کنید.	  در طول عملیات از آسیب دیدن قطعات و سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنسول وسط 

بازکردن
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ــوار پیــچ  گوشــتی ن ــط یــک پیــچ  ــو را توس ــای سرنشــین جل ــل پ ــای صفحــه بغ ب( خاره

ــده در  ــان داده ش ــت نش ــو )1(را در جه ــین جل ــای سرنش ــل پ ــه بغ ــد وصفح کنی ــاز  ــده ب ش

کنیــد. ج  شــکل از محــل خــود خــار

5-زیر سیگاری )1(را در جهت نشان داده شده در شکل بیرون بیاورید.

کنید. ج  6-کف پوش جا لیوانی )1(را خار

کنید. 7- سردنده وگروگیر را باز 

کنید. 8- محفظه جلوی دسته دنده را باز 

کنید. ع را باز  کنترل تهویه مطبو 9-پنل 

کردن قاب زیر اهرم ترمز دستی: 10-باز 

کــرده و قــاب  گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــای قــاب را جــدا  کــردن یــک پیــچ  الف(بــا اهــرم 

زیــر اهــرم ترمــز دســتی )1(را بیــرون بیاوریــد. 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1826

45 - داشبورد

   نکات ایمنی

کرده و سوئیچ را ببندید. 1-کلیه وسایل برقی را خاموش 

کنید. 2-سرباتری منفی را جدا 

کردن صفحه بغل پای راننده: 3-باز 
کنید. الف(پیچ اتصال صفحه بغل پای راننده )فلش( را باز 

4-بازکردن صفحه بغل پای سر نشین جلو:

کنید . الف(پیچ اتصال صفحه بغل پای سر نشین جلو )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

گوشــتی  ب(مطابــق بــا شــکل خارهــای صفحــه بغــل پــای راننــده را توســط یــک پیــچ 

کنیــد و صفحــه بغــل پــای راننــده )1(را در جهــت نشــان داده شــده در  نــوار پیــچ شــده بــاز 

کنیــد. ج  شــکل خــار

کنید.	  کنسول وسط از پوششهای ایمنی استفاده  در زمان بازکردن 

کنید.	  کردن قطعات از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام باز 

کنید.	  در طول عملیات از آسیب دیدن قطعات و سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنسول وسط 

بازکردن
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که امکان دارد به سمت جلو بکشید . ج( صندلی های جلو را تاجائی 

کنید . کنسول وسط )فلش ( در دو سمت چپ و راست را باز  د( پیچ های عقبی 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

1-بازکردن مجموعه جا لیوانی :

الف( ده عدد پیچ )فلش(مجموعه جا لیوانی را باز کنید.

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

ب( مجموعه جا لیوانی )1(را از مجموعه کنسول وسط جدا کنید. 

ب( لــوالی درب جعبــه کنســول وســط )2(را خــارج کــرده و ســپس درب جعبه کنســول وســط 

کنید.  )1(را جدا

کنسول وسط : کردن درب جعبه  2- جدا

الف(پیچ درب جعبه کنسول وسط )فلش(را  باز کنید.

)1/5±0/5n.mگشتاور مجاز(

کردن  دمونتاژ 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1828

45 - داشبورد

کنسول وسط: کردن بدنه  ۱۱- باز 

کنید. کنسول وسط را باز  الف( پیچ های)1(و)2(سمت چپ بدنه 

)1/5±0/5N.m گشتاورمجاز(

کنید. کنسول وسط را جهت نشان داده شده در شکل باز  ب( درب جعبه 

کنسول وسط )1( را بیرون بیاورید. کف پوش جعبه  پ( 

کنید.  کنسول وسط )فلش( و پیچ شماره )1(را باز  ت( دو عدد پیچ داخلی بدنه 

)5±1N.m گشتاورمجاز(
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که امکان دارد به سمت جلو بکشید . ج( صندلی های جلو را تاجائی 

کنید . کنسول وسط )فلش ( در دو سمت چپ و راست را باز  د( پیچ های عقبی 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

1-بازکردن مجموعه جا لیوانی :

الف( ده عدد پیچ )فلش(مجموعه جا لیوانی را باز کنید.

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

ب( مجموعه جا لیوانی )1(را از مجموعه کنسول وسط جدا کنید. 

ب( لــوالی درب جعبــه کنســول وســط )2(را خــارج کــرده و ســپس درب جعبه کنســول وســط 

کنید.  )1(را جدا

کنسول وسط : کردن درب جعبه  2- جدا

الف(پیچ درب جعبه کنسول وسط )فلش(را  باز کنید.

)1/5±0/5n.mگشتاور مجاز(

کردن  دمونتاژ 
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کنسول وسط: کردن بدنه  ۱۱- باز 

کنید. کنسول وسط را باز  الف( پیچ های)1(و)2(سمت چپ بدنه 

)1/5±0/5N.m گشتاورمجاز(

کنید. کنسول وسط را جهت نشان داده شده در شکل باز  ب( درب جعبه 

کنسول وسط )1( را بیرون بیاورید. کف پوش جعبه  پ( 

کنید.  کنسول وسط )فلش( و پیچ شماره )1(را باز  ت( دو عدد پیچ داخلی بدنه 

)5±1N.m گشتاورمجاز(
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گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــای در پــوش انتهایــی  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد.در پــوش ســمت راســت را  کــرده ودر پــوش را جــدا  ســمت چــپ داشــبورد )1(را بــاز 

ــد . کنی ــن روش جدا ــه همی ــز ب نی

کنید. کلید استارت را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3- مجموعه 

کنید. کلیومتر شماررا باز  4- پنل 

کنید. 5- غربیلک فرمان را باز 

کنید.  کابل حلزونی ایربگ را باز   -6

کنید. 7- قاب های باالئی و پائینی فرمان را باز 

کنید. کن را باز  ک  8- دسته برف پا

کنید. 9- دسته چراغ و راهنما را باز 

کنید.  10-  قاب باالئی ستون جلو را باز 

کنید.  ع را باز  کنترل تهویه مطبو 11- قاب پنل 

کنید. کنترل رادیو پخش را باز  12- پنل 

کنید. 13- رادیو پخش را باز 

کردن در پوش های انتهایی داشبورد: 14- باز 

   توجه

کنید	  درزمان بازکردن مجموعه داشبورد ازپوششهای ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا به اجزاء و قطعات و سطوح رنگی بدنه آسیب وارد نشود.	 

کنید. کلیدتنظیم ارتفاع نور چراغ جلو را باز   -15

داشبورد
کردن باز 

 پس ازبازکردن سر باتری منفی حداقل به مدت 60ثانیه صبرکنید تابرق ذخیره شده در سیستم ایربگ تخلیه شود.	 

کشــیدن 	  کار بــرروی اجــزا سیســتم ایربــگ بایدبــرق آنهاقطــع باشــد.پس از60 ثانیــه بعدازقطــع بــرق یــا   درزمــان بازکــردن داشــبورد، درصــورت 

کنتــرل یونیــت ایربــگ وجــوددارد و میتوانــد باعــث فعــال شــدن ایربــگ هــا و آســیب دیــدن افــراد و خــودرو شــود کافــی در  فیوز،هنــوز بــرق 

گرم یا نزدیک شعله آتش قرار ندهید.	  اجزا سیستم ایربگ را پس از بازشدن درمعرض هوای 

کسی آسیب نرسد.	  کنید تادرصورت بازشدن خودبخود، به  ایربگ های بازشده را بادقت نگهداری 

هشدار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنسول وسط: کردن جعبه  3- جدا

کنید. کنسول وسط را باز  الف( شش عدد پیچ بیرونی )فلش(جعبه 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

ب( پنــج عددپیــچ داخلــی )فلش(جعبــه کنســول وســط را بازکــرده و جعبه کنســول وســط 

کنید. کنســول وســط جــدا  )1(را از مجموعــه 

)1/5±0/5n.m گشتاورمجاز(

کردن  مونتاژ 

ترتیب مراحل مونتاژ عکس مراحل و مونتاژ می باشد. 

بستن 

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 

   توجه

گشتاور مجاز مطمئن شوید.	  از سفت شدن پیچ ها طبق 

کنید.	  کلیه لوازم برقی اطمینان حاصل  پس ازاتمام نصب از عملکرد صحیح 
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گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــای در پــوش انتهایــی  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد.در پــوش ســمت راســت را  کــرده ودر پــوش را جــدا  ســمت چــپ داشــبورد )1(را بــاز 

ــد . کنی ــن روش جدا ــه همی ــز ب نی

کنید. کلید استارت را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3- مجموعه 

کنید. کلیومتر شماررا باز  4- پنل 

کنید. 5- غربیلک فرمان را باز 

کنید.  کابل حلزونی ایربگ را باز   -6

کنید. 7- قاب های باالئی و پائینی فرمان را باز 

کنید. کن را باز  ک  8- دسته برف پا

کنید. 9- دسته چراغ و راهنما را باز 

کنید.  10-  قاب باالئی ستون جلو را باز 

کنید.  ع را باز  کنترل تهویه مطبو 11- قاب پنل 

کنید. کنترل رادیو پخش را باز  12- پنل 

کنید. 13- رادیو پخش را باز 

کردن در پوش های انتهایی داشبورد: 14- باز 

   توجه

کنید	  درزمان بازکردن مجموعه داشبورد ازپوششهای ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا به اجزاء و قطعات و سطوح رنگی بدنه آسیب وارد نشود.	 

کنید. کلیدتنظیم ارتفاع نور چراغ جلو را باز   -15

داشبورد
کردن باز 

 پس ازبازکردن سر باتری منفی حداقل به مدت 60ثانیه صبرکنید تابرق ذخیره شده در سیستم ایربگ تخلیه شود.	 

کشــیدن 	  کار بــرروی اجــزا سیســتم ایربــگ بایدبــرق آنهاقطــع باشــد.پس از60 ثانیــه بعدازقطــع بــرق یــا   درزمــان بازکــردن داشــبورد، درصــورت 

کنتــرل یونیــت ایربــگ وجــوددارد و میتوانــد باعــث فعــال شــدن ایربــگ هــا و آســیب دیــدن افــراد و خــودرو شــود کافــی در  فیوز،هنــوز بــرق 

گرم یا نزدیک شعله آتش قرار ندهید.	  اجزا سیستم ایربگ را پس از بازشدن درمعرض هوای 

کسی آسیب نرسد.	  کنید تادرصورت بازشدن خودبخود، به  ایربگ های بازشده را بادقت نگهداری 

هشدار

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

کنسول وسط: کردن جعبه  3- جدا

کنید. کنسول وسط را باز  الف( شش عدد پیچ بیرونی )فلش(جعبه 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

ب( پنــج عددپیــچ داخلــی )فلش(جعبــه کنســول وســط را بازکــرده و جعبه کنســول وســط 

کنید. کنســول وســط جــدا  )1(را از مجموعــه 

)1/5±0/5n.m گشتاورمجاز(

کردن  مونتاژ 

ترتیب مراحل مونتاژ عکس مراحل و مونتاژ می باشد. 

بستن 

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن عکس مراحل باز 

   توجه

گشتاور مجاز مطمئن شوید.	  از سفت شدن پیچ ها طبق 

کنید.	  کلیه لوازم برقی اطمینان حاصل  پس ازاتمام نصب از عملکرد صحیح 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1833

45 - داشبورد

کــرده و جعبــه پــول خــرد را بیــرون بیاوریــد  ب( خارهــای نشــان داده شــده در شــکل را آزاد 

.

کردن صفحه پائینی سمت چپ داشبورد: 18- باز 

کــرده و صفحــه پائینــی  گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــارا آزاد  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. داشــبوردرا جــدا 

کانکتورعیب یابی: کردن  19- باز 

کانکتــور عیــب یابــی را از داشــبورد جــدا  کنیــد و ســپس  الــف( دوعــدد پیــچ )فلــش(را بــاز 

کنیــد .

)1/5±0/5N.mگشتاور مجاز(

20- بازکردن جعبه داشبورد:

کنید . الف(ابتدا جعبه داشبوردرا در جهت فلش های نشان داده شده در شکل باز 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

ک: کن درب با کردن دستگیره باز  16- باز 

کنید. ک )فلش(را باز  کن درب با الف( دو عددپیچ دستگیره باز 

)1/5±0/5n.m گشتاورمجاز(

کنید . ک را در جهت نشان دهده شده در شکل جدا  کن درب با ب( دستگیره باز 

کــرده وکابــل )1(را از دســتگیره  ج  ک را از شــیار خــود )فلش(خــار کــن درب بــا پ(کابــل بــاز 

کنیــد. )2(جــدا 

17- باز کردن جعبه پول خرد:

کنید. جعبه پول خرد را در جهت نشان داده شده در شکل باز 
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45 - داشبورد

کــرده و جعبــه پــول خــرد را بیــرون بیاوریــد  ب( خارهــای نشــان داده شــده در شــکل را آزاد 

.

کردن صفحه پائینی سمت چپ داشبورد: 18- باز 

کــرده و صفحــه پائینــی  گوشــتی نــوار پیــچ شــده خارهــارا آزاد  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. داشــبوردرا جــدا 

کانکتورعیب یابی: کردن  19- باز 

کانکتــور عیــب یابــی را از داشــبورد جــدا  کنیــد و ســپس  الــف( دوعــدد پیــچ )فلــش(را بــاز 

کنیــد .

)1/5±0/5N.mگشتاور مجاز(

20- بازکردن جعبه داشبورد:

کنید . الف(ابتدا جعبه داشبوردرا در جهت فلش های نشان داده شده در شکل باز 
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ک: کن درب با کردن دستگیره باز  16- باز 

کنید. ک )فلش(را باز  کن درب با الف( دو عددپیچ دستگیره باز 

)1/5±0/5n.m گشتاورمجاز(

کنید . ک را در جهت نشان دهده شده در شکل جدا  کن درب با ب( دستگیره باز 

کــرده وکابــل )1(را از دســتگیره  ج  ک را از شــیار خــود )فلش(خــار کــن درب بــا پ(کابــل بــاز 

کنیــد. )2(جــدا 

17- باز کردن جعبه پول خرد:

کنید. جعبه پول خرد را در جهت نشان داده شده در شکل باز 
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45 - داشبورد

کنید. ب( دو عدد پیچ ایربگ )فلش(را باز 

)10±2N.m گشتاور(

کردن داشبورد: 22- باز 

کنید.پیــچ هــای  مشــابه در   الــف( دو عــدد پیــچ )فلش(ســمت چــپ داشــبورد را بــاز 

کنیــد. ســمت راســت را نیــز بــاز 

)7±1/5N.m گشتاور مجاز(

کرده و مجموعه داشبورد را بیرون بیاورید. ب( ده عدد پیچ داشبورد )فلش(را باز 

)7±1/5N.m گشتارمجاز(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

ب( خارهــای جعبــه داشــبورد را در جهــت نشــان داده شــده در شــکل فشــارداده و ضامــن 

کنیــد. جعبــه داشــبورد را آزاد 

کنید. پ( مهره قفلی را درجهت فلش بچرخانید و آن را باز 

ت( خارهــای دو طــرف درب جعبــه داشــبورد را مطابــق شــکل آزادکــرده وجعبــه داشــبورد 

را بیــرون بیاوریــد .

کردن ایربگ سر نشین جلو: 21- آزاد 

کنید. کانکتور ایربگ سر نشین جلو )فلش (را جدا  الف( 
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1835

45 - داشبورد

کنید. ب( دو عدد پیچ ایربگ )فلش(را باز 

)10±2N.m گشتاور(

کردن داشبورد: 22- باز 

کنید.پیــچ هــای  مشــابه در   الــف( دو عــدد پیــچ )فلش(ســمت چــپ داشــبورد را بــاز 

کنیــد. ســمت راســت را نیــز بــاز 

)7±1/5N.m گشتاور مجاز(

کرده و مجموعه داشبورد را بیرون بیاورید. ب( ده عدد پیچ داشبورد )فلش(را باز 

)7±1/5N.m گشتارمجاز(
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ب( خارهــای جعبــه داشــبورد را در جهــت نشــان داده شــده در شــکل فشــارداده و ضامــن 

کنیــد. جعبــه داشــبورد را آزاد 

کنید. پ( مهره قفلی را درجهت فلش بچرخانید و آن را باز 

ت( خارهــای دو طــرف درب جعبــه داشــبورد را مطابــق شــکل آزادکــرده وجعبــه داشــبورد 

را بیــرون بیاوریــد .

کردن ایربگ سر نشین جلو: 21- آزاد 

کنید. کانکتور ایربگ سر نشین جلو )فلش (را جدا  الف( 
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کانال هوای سمت چپ و راست: کردن  3- باز 

کنید. کانال های هوا باز  الف( چهارعدد پیچ فلش  را از 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید. ج  کانال هوای سمت راست )2(را خار کانال هوای سمت چپ )1(و  ب( 

کانال هوای دریچه بخار زدای شیشه جلو: 4- بازکردن 

کنید. کانال های هوا را باز  الف( چهار عدد پیچ )فلش( 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کانال هوای دریچه بخار زدای شیشه جلو )1(را از مجموعه داشبورد جدا کنید. ب( 

5-  بازکردن ایربگ سرنشین جلو:

کنید. الف( خارهای ایربگ سرنشین جلو )فلش(را آزاد 

کنید. ب(ایربگ سرنشین جلو)1(را از مجموعه داشبوردجدا 

کردن جک درب جعبه داشبورد: 6- باز 

ــه داشــبورد را در جهــت فلــش هــای نشــان داده  ــف( خارهــای قــاب عقبــی درب جعب ال

شــده در شــکل فشــار دهیــد.

کنید. ب( جک درب جعبه داشبورد)1(را جدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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دمونتاژکردن 

   نکات ایمنی

کنید.	  هنگام دمونتاژ مجموعه داشبورد از پوششهای ایمنی استفاده 

کنید.	  از خراشیدگی و آسیب دیدگی سطح داشبورد جلوگیری 

کانال هوای وسطی: 1_ بازکردن 

کنید. کانال هوای وسطی )فلش(را باز  الف( هشت عددپیچ 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید . کانال هوای وسطی را از مجموعه داشبورد جدا  ب( 

کردن دریچه هوای سمت چت: 2_ جدا

کنید. الف( پیچ دریچه )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

گوشتی نوار پیچ شده خارهای دریچه را آزادکنید. ب(با استفاده از یک پیچ 

کنیددریچــه هــوای ســمت راســت را نیــز  پ( دریچــه هــوای ســمت چــپ داشــبورد را جــدا 

کنیــد.  بــه همیــن روش بــاز 
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45 - داشبورد

کانال هوای سمت چپ و راست: کردن  3- باز 

کنید. کانال های هوا باز  الف( چهارعدد پیچ فلش  را از 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید. ج  کانال هوای سمت راست )2(را خار کانال هوای سمت چپ )1(و  ب( 

کانال هوای دریچه بخار زدای شیشه جلو: 4- بازکردن 

کنید. کانال های هوا را باز  الف( چهار عدد پیچ )فلش( 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کانال هوای دریچه بخار زدای شیشه جلو )1(را از مجموعه داشبورد جدا کنید. ب( 

5-  بازکردن ایربگ سرنشین جلو:

کنید. الف( خارهای ایربگ سرنشین جلو )فلش(را آزاد 

کنید. ب(ایربگ سرنشین جلو)1(را از مجموعه داشبوردجدا 

کردن جک درب جعبه داشبورد: 6- باز 

ــه داشــبورد را در جهــت فلــش هــای نشــان داده  ــف( خارهــای قــاب عقبــی درب جعب ال

شــده در شــکل فشــار دهیــد.

کنید. ب( جک درب جعبه داشبورد)1(را جدا 
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دمونتاژکردن 

   نکات ایمنی

کنید.	  هنگام دمونتاژ مجموعه داشبورد از پوششهای ایمنی استفاده 

کنید.	  از خراشیدگی و آسیب دیدگی سطح داشبورد جلوگیری 

کانال هوای وسطی: 1_ بازکردن 

کنید. کانال هوای وسطی )فلش(را باز  الف( هشت عددپیچ 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید . کانال هوای وسطی را از مجموعه داشبورد جدا  ب( 

کردن دریچه هوای سمت چت: 2_ جدا

کنید. الف( پیچ دریچه )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

گوشتی نوار پیچ شده خارهای دریچه را آزادکنید. ب(با استفاده از یک پیچ 

کنیددریچــه هــوای ســمت راســت را نیــز  پ( دریچــه هــوای ســمت چــپ داشــبورد را جــدا 

کنیــد.  بــه همیــن روش بــاز 
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   نکات ایمنی

کنید.	  کردن میله عرضی پشت داشبورد، از پوششهای ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  از ایجاد خراشیدگی و آسیب دیدگی برروی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

میله عرضی پشت داشبورد

کردن باز 

کنید. کلید استارت راخاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- مجموعه داشبورد را باز 

کنید. کن را باز  ک  4- قاب برف پا

کردن جعبه فیوززیرداشبورد. 5- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ جعبه فیوز )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید. ب(جعبه فیوز رااز مجموعه داشبورد جدا 

:BCM کردن 6- باز 

کنید. کانکتور هایBCM)1(را جدا  الف( 

کنید. ب( دو عددپیچBCM)فلش(را باز 

)6±1N.m گشتاور مجاز(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

کردن  مونتاژ 

ترتیب مراحل مونتاژعکس مراحل و دمونتاژ می باشد

بستن

کردن می باشد  ترتیب مراحل بستن داشبورد عکس مراحل باز 

   نکات ایمنی

گشتاور پیچ ها درزمان نصب داشبورد مطمئن شوید.	  از رعایت شدن 

کنید.	  پس از اتمام نصب ،قرارگیری صحیح ایربگ در جای خود را چک 

کنید.	  پس از پایان عملیات ،کارکرد صحیح و مناسب لوازم برقی را بررسی 
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   نکات ایمنی

کنید.	  کردن میله عرضی پشت داشبورد، از پوششهای ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  از ایجاد خراشیدگی و آسیب دیدگی برروی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

میله عرضی پشت داشبورد

کردن باز 

کنید. کلید استارت راخاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- مجموعه داشبورد را باز 

کنید. کن را باز  ک  4- قاب برف پا

کردن جعبه فیوززیرداشبورد. 5- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ جعبه فیوز )فلش(را باز 

)1/5±0/5N.m گشتاور مجاز(

کنید. ب(جعبه فیوز رااز مجموعه داشبورد جدا 

:BCM کردن 6- باز 

کنید. کانکتور هایBCM)1(را جدا  الف( 

کنید. ب( دو عددپیچBCM)فلش(را باز 

)6±1N.m گشتاور مجاز(
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کردن  مونتاژ 

ترتیب مراحل مونتاژعکس مراحل و دمونتاژ می باشد

بستن

کردن می باشد  ترتیب مراحل بستن داشبورد عکس مراحل باز 

   نکات ایمنی

گشتاور پیچ ها درزمان نصب داشبورد مطمئن شوید.	  از رعایت شدن 

کنید.	  پس از اتمام نصب ،قرارگیری صحیح ایربگ در جای خود را چک 

کنید.	  پس از پایان عملیات ،کارکرد صحیح و مناسب لوازم برقی را بررسی 
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کردن میله عرضی پشت داشبورد: 11- باز 

کنید. الف( خارهای نگه دارنده دسته سیم داشبورد را باز 

کنید. کانکتور سوئیچ اهرم ترمز دستی )فلش( را جدا  ب( 

کنید. پ( خارهای دسته سیم اهرم ترمز دستی )فلش(را آزاد 

ت( دو عدد پیچ اتصال بدنه کنسول وسط )فلش(را باز کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کانکتور دسته سیم درب جلو راست از دسته سیم داشبورد  کردن  7- جدا 

کند. کانکتور دسته سیم درب جلو راست )فلش(را از دسته سیم داشبورد جدا  الف( 

کنید. ب( پیچ اتصال)1(کانکتور دسته سیم درب جلو راست و داشبورد را باز 

)7±1N.m گشتاور مجاز(

کنید. کانکتور قفل فرمان )فلش (را باز   -8

کردن تلسکوپی فرمان از میله عرضی: 9جدا

کنید. الف( چهار عدد پیچ تلسکوپی فرمان )فلش(را باز 

)25±3N.m گشتاور مجاز(

کنید. ب( مجموعه تلسکوپی فرمان را از میله عرضی پشت داشبورد جدا 

:USB کابل کردن  10- باز 

کابــل را از روی آنتــن سیســتم ورود و اســتارت  کــرده و  الــف( دوعــدد خــار )فلــش(را آزاد 

کنیــد. کلیــد )1(جــدا  بــدون 
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45 - داشبورد

کردن میله عرضی پشت داشبورد: 11- باز 

کنید. الف( خارهای نگه دارنده دسته سیم داشبورد را باز 

کنید. کانکتور سوئیچ اهرم ترمز دستی )فلش( را جدا  ب( 

کنید. پ( خارهای دسته سیم اهرم ترمز دستی )فلش(را آزاد 

ت( دو عدد پیچ اتصال بدنه کنسول وسط )فلش(را باز کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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45 - داشبورد

کانکتور دسته سیم درب جلو راست از دسته سیم داشبورد  کردن  7- جدا 

کند. کانکتور دسته سیم درب جلو راست )فلش(را از دسته سیم داشبورد جدا  الف( 

کنید. ب( پیچ اتصال)1(کانکتور دسته سیم درب جلو راست و داشبورد را باز 

)7±1N.m گشتاور مجاز(

کنید. کانکتور قفل فرمان )فلش (را باز   -8

کردن تلسکوپی فرمان از میله عرضی: 9جدا

کنید. الف( چهار عدد پیچ تلسکوپی فرمان )فلش(را باز 

)25±3N.m گشتاور مجاز(

کنید. ب( مجموعه تلسکوپی فرمان را از میله عرضی پشت داشبورد جدا 

:USB کابل کردن  10- باز 

کابــل را از روی آنتــن سیســتم ورود و اســتارت  کــرده و  الــف( دوعــدد خــار )فلــش(را آزاد 

کنیــد. کلیــد )1(جــدا  بــدون 
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45 - داشبورد

بستن
کردن می باشد. ترتیب  مراحل بستن عکس مراحل باز 

   نکات ایمنی

کرده اید.	  گشتاور مجاز سفت  کلیه پیچ ها را بر اساس  که  مطمئن شوید 

کنید.	  پس از اتمام بستن، از نصب صحیح ایربگ اطمینان حاصل 

کنید.	  کارکرد صحیح لوازم برقی را بررسی  پس از پایان عملیات، 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1842

45 - داشبورد

کنید. کنترل یونیت ایربگ )1(و پیچ اتصال بدنه ایربگ )2(را باز  کانکتور  د( 

ذ( دو عددپیــچ پائینــی میلــه عرضــی پشــت داشــبورد )فلــش(و پیــچ اتصــال میلــه عرضــی 

کنیــد.  بــه مجموعــه اواپراتــور )1(را بــاز 

)9±1.5N.m گشتاور مجاز(

ج( پیــچ اتصــال میلــه عرضــی پشــت داشــبورد )فلــش(را از ســمت محفظــه موتــور بــاز 

ــد. کنی

)23±3.5N.m گشتاور مجاز(

کــرد و میلــه عرضــی پشــت داشــبورد  ه( هشــت عــدد پیــچ باالئــی میلــه عرضــی )فلش(رابــاز 

کنید. ج  )1(را خــار

)23±3.5N.m گشتاور مجاز(
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45 - داشبورد

بستن
کردن می باشد. ترتیب  مراحل بستن عکس مراحل باز 

   نکات ایمنی

کرده اید.	  گشتاور مجاز سفت  کلیه پیچ ها را بر اساس  که  مطمئن شوید 

کنید.	  پس از اتمام بستن، از نصب صحیح ایربگ اطمینان حاصل 

کنید.	  کارکرد صحیح لوازم برقی را بررسی  پس از پایان عملیات، 
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45 - داشبورد

کنید. کنترل یونیت ایربگ )1(و پیچ اتصال بدنه ایربگ )2(را باز  کانکتور  د( 

ذ( دو عددپیــچ پائینــی میلــه عرضــی پشــت داشــبورد )فلــش(و پیــچ اتصــال میلــه عرضــی 

کنیــد.  بــه مجموعــه اواپراتــور )1(را بــاز 

)9±1.5N.m گشتاور مجاز(

ج( پیــچ اتصــال میلــه عرضــی پشــت داشــبورد )فلــش(را از ســمت محفظــه موتــور بــاز 

ــد. کنی

)23±3.5N.m گشتاور مجاز(

کــرد و میلــه عرضــی پشــت داشــبورد  ه( هشــت عــدد پیــچ باالئــی میلــه عرضــی )فلش(رابــاز 

کنید. ج  )1(را خــار

)23±3.5N.m گشتاور مجاز(
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ست فهر
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سرویس و نگهداری................................1850

صندلــی جلــو.......................................1850

کــردن...............................................1850 بــاز 

کــردن...........................................1852 دمونتــاژ 

کــردن...........................................1856 مونتــاژ 

1856................................................. بســتن 

بازدیــد وبررســی..........................................1856

صندلــی عقــب.....................................1858

کــردن...............................................1858 بــاز 

کــردن...........................................1860 ــاژ  دمونت

کــردن............................................1860 مونتــاژ 

1861................................................. بســـتن 

وبررســی.........................................1861 بازدیــد 
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4۶ - صندلی

صندلی سرنشین جلو

۲- غالف پشت سری صندلی ۱- پشت سری صندلی

۴- پشتی صندلی ۳- غالف ضامن دار پشت سری صندلی

۶- قاب داخلی صندلی کمربند ۵- قفل 

۸- دستگیره قفل ریل صندلی ۷-ریل صندلی

۱۰-قاب بیرونی صندلی ۹-  تشک صندلی

۱۱- دستگیره تنظیم پشتی صندلی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1846

46 - صندلی

معرفی

صندلی راننده

۲- غالف پشت سری صندلی ۱- پشت سری صندلی

۴- پشتی صندلی ۳- غالف ضامن دار پشت سری صندلی

۶- دستگیره تنظیم پشتی صندلی ۵- قاب بیرونی صندلی

۸- درپوش دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی ۷-در پوش پیچ دستگیره تنظیم پشتی صندلی

۱۰- تشک صندلی ۹- دستگیره قفل ریل صندلی

۱۱- قاب داخلی صندلی
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4۶ - صندلی

صندلی سرنشین جلو

۲- غالف پشت سری صندلی ۱- پشت سری صندلی

۴- پشتی صندلی ۳- غالف ضامن دار پشت سری صندلی

۶- قاب داخلی صندلی کمربند ۵- قفل 

۸- دستگیره قفل ریل صندلی ۷-ریل صندلی

۱۰-قاب بیرونی صندلی ۹-  تشک صندلی

۱۱- دستگیره تنظیم پشتی صندلی
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46 - صندلی

معرفی

صندلی راننده

۲- غالف پشت سری صندلی ۱- پشت سری صندلی

۴- پشتی صندلی ۳- غالف ضامن دار پشت سری صندلی

۶- دستگیره تنظیم پشتی صندلی ۵- قاب بیرونی صندلی

۸- درپوش دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی ۷-در پوش پیچ دستگیره تنظیم پشتی صندلی

۱۰- تشک صندلی ۹- دستگیره قفل ریل صندلی

۱۱- قاب داخلی صندلی
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4۶ - صندلی

توضیحات )N.m(گشتاور

25±4 پیچ اتصال صندلی جلو

4.8±0.5 پیچ دستگیره قفل ریل صندلی جلو

4.8±0.5 پیچ قاب بیرونی صندلی

50±5 کمربند پیچ قفل 

4.8±0.5 پیچ قاب داخلی صندلی

25±4 پیج قالب پشتی صندلی عقب

25±4 پیچ عقبی پشتی صندلی عقب

3±0/5 کوچک صندلی عقب مهره اتصال پشتی 

استانداردها

کشتاورهای مجاز جدول 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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4۶ - صندلی

صندلی عقب

۲- غالف پشت سری صندلی کوچک صندلی عقب راست ۱- پشتی 

۴- غالف ضامن دار پشت سری صندلی ۳- پشت سری صندلی

کوچک صندلی عقب راست چپ ۶-  پشتی  ۵- پشتی صندلی عقب

کمربند دوتایی ۸- قفل  کمربند تکی ۷-قفل 

۹-  تشک صندلی عقب
صندلی هــای جلــو را می تــوان بــا اســتفاده از دســتگیره قفــل ریــل صندلــی،در جهــت جلــو وعقــب تنظیــم نمــود و پشــتی صندلی هــای جلــو را می تــوان بــا اســتفاده از اهــرم 

کــرد. تنظیــم پشــتی صندلــی تنظیــم نمود.همچنیــن ارتفــاع آنهــا را می تــوان توســط اهــرم تنظیــم ارتفــاع، تنظیــم 

موقعیــت صندلــی عقــب را نمی تــوان تنظیــم کــرد. البتــه می تــوان پشــتی صندلــی عقــب را بــا کشــیدن ضامــن آن تــا کــرد تــا فضــای قســمت عقــب و صنــدوق عقــب افزایــش 

یابد.
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4۶ - صندلی

توضیحات )N.m(گشتاور

25±4 پیچ اتصال صندلی جلو

4.8±0.5 پیچ دستگیره قفل ریل صندلی جلو

4.8±0.5 پیچ قاب بیرونی صندلی

50±5 کمربند پیچ قفل 

4.8±0.5 پیچ قاب داخلی صندلی

25±4 پیج قالب پشتی صندلی عقب

25±4 پیچ عقبی پشتی صندلی عقب

3±0/5 کوچک صندلی عقب مهره اتصال پشتی 

استانداردها

کشتاورهای مجاز جدول 
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4۶ - صندلی

صندلی عقب

۲- غالف پشت سری صندلی کوچک صندلی عقب راست ۱- پشتی 

۴- غالف ضامن دار پشت سری صندلی ۳- پشت سری صندلی

کوچک صندلی عقب راست چپ ۶-  پشتی  ۵- پشتی صندلی عقب

کمربند دوتایی ۸- قفل  کمربند تکی ۷-قفل 

۹-  تشک صندلی عقب
صندلی هــای جلــو را می تــوان بــا اســتفاده از دســتگیره قفــل ریــل صندلــی،در جهــت جلــو وعقــب تنظیــم نمــود و پشــتی صندلی هــای جلــو را می تــوان بــا اســتفاده از اهــرم 

کــرد. تنظیــم پشــتی صندلــی تنظیــم نمود.همچنیــن ارتفــاع آنهــا را می تــوان توســط اهــرم تنظیــم ارتفــاع، تنظیــم 

موقعیــت صندلــی عقــب را نمی تــوان تنظیــم کــرد. البتــه می تــوان پشــتی صندلــی عقــب را بــا کشــیدن ضامــن آن تــا کــرد تــا فضــای قســمت عقــب و صنــدوق عقــب افزایــش 

یابد.
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۴۶ - صندلی

کنید. ب( دو عدد پیچ جلوئی صندلی )فلش( را باز 

)25±4N.mگشتاور مجاز(

پ( دســتگیره قفــل ریــل صندلــی را بکشــید و صندلــی را تــا جائیکــه امــکان دارد بــه ســمت 

جلو بکشــید.

کنید. ت( دو عدد پیچ عقبی صندلی)فلش(را باز 

)25±4N.mگشتاور مجاز(

کنید. کانکتور دسته سیم زیر صندلی)فلش( را جدا  ج( 

کشــیده و پشــتی صندلــی را در وضعیــت صــاف  کشــیده و صندلــی را در موقعیــت وســط قــرار دهیــد. اهــرم تنظیــم پشــتی صندلــی را  د( دســتگیره قفــل صندلــی را 

قــرار دهیــد و صندلــی را بیــرون بیاوریــد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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۴۶ - صندلی

صندلی جلو

کردن باز 

توجه:

روش بازکردن صندلی جلو راست و صندلی راننده یکسان است.	 

 روش بازکردن صندلی راننده توضیح داده شده است.	 

کنید. کلید استارت را خاموش  کلیه لوازم برق و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را باز 

کردن پشت سری صندلی: ۳- باز 

  نکات ایمنی

کنید.	  کردن صندلی جلو از پوشش های ایمنی استفاده  برای باز 

کنید.	  کف اتاق جلوگیری  کردن صندلی جلو، از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه و موکت  هنگام باز 

الــف( مطابــق شــکل، ضامــن پشــت ســری را فشــار داده و پشت ســری را از صندلــی جــدا 

کنیــد.

کردن صندلی راننده: ۴- باز 

مطابــق شــکل، دســتگیره قفــل ریــل صندلــی را بکشــید و تــا جائیکــه امــکان دارد، صندلی 

را بــه ســمت عقب بکشــید.
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۴۶ - صندلی

کنید. ب( دو عدد پیچ جلوئی صندلی )فلش( را باز 

)25±4N.mگشتاور مجاز(

پ( دســتگیره قفــل ریــل صندلــی را بکشــید و صندلــی را تــا جائیکــه امــکان دارد بــه ســمت 

جلو بکشــید.

کنید. ت( دو عدد پیچ عقبی صندلی)فلش(را باز 

)25±4N.mگشتاور مجاز(

کنید. کانکتور دسته سیم زیر صندلی)فلش( را جدا  ج( 

کشــیده و پشــتی صندلــی را در وضعیــت صــاف  کشــیده و صندلــی را در موقعیــت وســط قــرار دهیــد. اهــرم تنظیــم پشــتی صندلــی را  د( دســتگیره قفــل صندلــی را 

قــرار دهیــد و صندلــی را بیــرون بیاوریــد.
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۴۶ - صندلی

صندلی جلو

کردن باز 

توجه:

روش بازکردن صندلی جلو راست و صندلی راننده یکسان است.	 

 روش بازکردن صندلی راننده توضیح داده شده است.	 

کنید. کلید استارت را خاموش  کلیه لوازم برق و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را باز 

کردن پشت سری صندلی: ۳- باز 

  نکات ایمنی

کنید.	  کردن صندلی جلو از پوشش های ایمنی استفاده  برای باز 

کنید.	  کف اتاق جلوگیری  کردن صندلی جلو، از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه و موکت  هنگام باز 

الــف( مطابــق شــکل، ضامــن پشــت ســری را فشــار داده و پشت ســری را از صندلــی جــدا 

کنیــد.

کردن صندلی راننده: ۴- باز 

مطابــق شــکل، دســتگیره قفــل ریــل صندلــی را بکشــید و تــا جائیکــه امــکان دارد، صندلی 

را بــه ســمت عقب بکشــید.
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۴۶ - صندلی

کردن قاب بیرونی صندلی راننده: ۴- باز 

کنید. الف( سه عدد پیچ اتصال قاب بیرونی صندلی راننده را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن قاب بیرونی صندلی سرنشین جلو: ۵- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ اتصال قاب بیرونی صندلی جلو راست را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

ــاب  ــرده و ق ک ــاب را آزاد  ــای ق ــردن یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، خاره ک ــا اهــرم  ب( ب

کنیــد. بیرونــی صندلــی جلــو راســت را جــدا 

کنید. کرده و قاب بیرونی صندلی راننده را جدا  ب( خارهای قاب را آزاد 
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۴۶ - صندلی

کردن: دمونتاژ 

توجه:

روش دمونتاژ صندلی راننده و صندلی جلو راست یکسان است.	 

 روش دمونتاژ صندلی راننده توضیح داده شده است.	 

کردن دستگیره قفل ریل صندلی: ۱- باز 

کنید. کرده و دستگیره قفل ریل صندلی را جدا  الف( پیچ دستگیره )فلش( را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده: 2- باز 

کــردن یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ اهــرم)۱( را جــدا  ــا اهــرم  الــف( ب

کنیــد.

کــردن دو عــدد پیچ)فلــش(، دســتگیره تنظیــم ارتفــاع صندلــی را بــاز  ب( پــس از بــاز 

کنیــد. 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن دستگیره تنظیم پشتی صندلی راننده: ۳- باز 

الــف( بــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره)۱( را جــدا 

. کنید

کنید. کردن دو عدد پیچ، دستگیره تنظیم پشتی صندلی راننده را باز  ب( پس از باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

  نکات ایمنی

کنید.	  در زمان دمونتاژ صندلی، از پوشش های ایمنی استفاده 
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۴۶ - صندلی

کردن قاب بیرونی صندلی راننده: ۴- باز 

کنید. الف( سه عدد پیچ اتصال قاب بیرونی صندلی راننده را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن قاب بیرونی صندلی سرنشین جلو: ۵- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ اتصال قاب بیرونی صندلی جلو راست را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

ــاب  ــرده و ق ک ــاب را آزاد  ــای ق ــردن یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، خاره ک ــا اهــرم  ب( ب

کنیــد. بیرونــی صندلــی جلــو راســت را جــدا 

کنید. کرده و قاب بیرونی صندلی راننده را جدا  ب( خارهای قاب را آزاد 
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۴۶ - صندلی

کردن: دمونتاژ 

توجه:

روش دمونتاژ صندلی راننده و صندلی جلو راست یکسان است.	 

 روش دمونتاژ صندلی راننده توضیح داده شده است.	 

کردن دستگیره قفل ریل صندلی: ۱- باز 

کنید. کرده و دستگیره قفل ریل صندلی را جدا  الف( پیچ دستگیره )فلش( را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده: 2- باز 

کــردن یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ اهــرم)۱( را جــدا  ــا اهــرم  الــف( ب

کنیــد.

کــردن دو عــدد پیچ)فلــش(، دســتگیره تنظیــم ارتفــاع صندلــی را بــاز  ب( پــس از بــاز 

کنیــد. 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کردن دستگیره تنظیم پشتی صندلی راننده: ۳- باز 

الــف( بــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره)۱( را جــدا 

. کنید

کنید. کردن دو عدد پیچ، دستگیره تنظیم پشتی صندلی راننده را باز  ب( پس از باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

  نکات ایمنی

کنید.	  در زمان دمونتاژ صندلی، از پوشش های ایمنی استفاده 
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ب(روکش پالستیکی پشتی صندلی را جدا کنید.

و  داده  فشــار  شــکل  بــه  توجــه  بــا  را  صندلــی  پشت ســری  غــالف  پایینــی  قســمت  پ( 

کنیــد. جــدا  صندلــی  از  را  پشت ســری 

کردن تشک صندلی راننده: ۱۰- باز 

کنید. گیره نگه دارنده)فلش( را از زیر تشک صندلی راننده باز  الف(دوازده عدد 

کنید. ب(تشک صندلی را جدا 

کردن تشک صندلی سرنشین جلو: ۱۱- باز 

کنید. گیره نگه دارنده)فلش( را از زیر تشک صندلی باز  الف(دوازده عدد 

کنید. ب(تشک صندلی جلو راست را جدا 
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4۶ - صندلی

کمربند صندلی راننده: کردن قفل  ۶- باز 

کنید. کمربند صندلی راننده)۱( را باز  الف(مهره اتصال قفل 

)50±5N.m گشتاور مجاز(

کنید. کمربند را باز  کرده و قفل  کمربند)فلش( را آزاد  ب( خارهای قفل 

کردن قاب داخلی صندلی راننده: ۷- باز 

کنید. الف(دو عدد پیچ اتصال قاب داخلی صندلی را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کــردن یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، خــار قــاب داخلــی صندلــی راننــده  ب(  بــا اهــرم 

کنیــد. کــرده و آن را جــدا  را آزاد 

کردن غالف های پشت سری صندلی: ۹- باز 

کنید. الف(گیره های پشتی صندلی)فلش( را آزاد 

کنید. ۸- قالب های اتصال دهنده پشتی و تشک صندلی راننده )فلش( را باز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1855

۴۶ - صندلی

ب(روکش پالستیکی پشتی صندلی را جدا کنید.

و  داده  فشــار  شــکل  بــه  توجــه  بــا  را  صندلــی  پشت ســری  غــالف  پایینــی  قســمت  پ( 

کنیــد. جــدا  صندلــی  از  را  پشت ســری 

کردن تشک صندلی راننده: ۱۰- باز 

کنید. گیره نگه دارنده)فلش( را از زیر تشک صندلی راننده باز  الف(دوازده عدد 

کنید. ب(تشک صندلی را جدا 

کردن تشک صندلی سرنشین جلو: ۱۱- باز 

کنید. گیره نگه دارنده)فلش( را از زیر تشک صندلی باز  الف(دوازده عدد 

کنید. ب(تشک صندلی جلو راست را جدا 
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4۶ - صندلی

کمربند صندلی راننده: کردن قفل  ۶- باز 

کنید. کمربند صندلی راننده)۱( را باز  الف(مهره اتصال قفل 

)50±5N.m گشتاور مجاز(

کنید. کمربند را باز  کرده و قفل  کمربند)فلش( را آزاد  ب( خارهای قفل 

کردن قاب داخلی صندلی راننده: ۷- باز 

کنید. الف(دو عدد پیچ اتصال قاب داخلی صندلی را باز 

)4.8±0/5N.m گشتاور مجاز(

کــردن یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، خــار قــاب داخلــی صندلــی راننــده  ب(  بــا اهــرم 

کنیــد. کــرده و آن را جــدا  را آزاد 

کردن غالف های پشت سری صندلی: ۹- باز 

کنید. الف(گیره های پشتی صندلی)فلش( را آزاد 

کنید. ۸- قالب های اتصال دهنده پشتی و تشک صندلی راننده )فلش( را باز 
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۴۶ - صندلی

ــرار داده و از  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــه صندل ــای اولی ــا، عملکرد ه ــب صندلی ه ــام نص ــس از اتم پ

ــوید: ــن ش ــا مطمئ ــرد صندلی ه کارک ــت  صح

ــو حرکــت  ــی را بــه ســمت عقــب و جل ــی را بکشــید و صندل ۱- دســتگیره قفــل ریــل صندل

کنیــد: دهیــد. وجــود ایــرادات زیــر را بررســی 

کــردن و صــدای  ــی، وجــود مقاومــت در مقابــل حرکت،گیــر  ســخت بــودن حرکــت صندل

کنیــد. ــا تعویــض  غیــر عــادی. در صــورت مشــاهده ایــراد، صندلــی را تعمیــر ی

کمتریــن و بیشــترین  ۲- بــا اســتفاده از اهــرم تنظیــم پشــتی صندلــی، پشــتی صندلــی را در 

کــردن پشــتی،  گیــر  کنــدی حرکــت و یــا  زاویــه خــود قــرار دهیــد. در صــورت مشــاهده 

کنیــد. ــا تعویــض  ــی را تعمیــر ی صندل

کنیــد. در صــورت  ۳- ارتفــاع صندلــی راننــده را بــا اســتفاده از اهــرم تنظیــم ارتفــاع، تنظیــم 

کنیــد. گیرکــردن صندلــی، آن را تعمیــر و یــا تعویــض  کنــدی و یــا  مشــاهده 

۴- بــا فشــار دادن ضامــن پشت ســری صندلی هــا، بــاال و پاییــن رفتــن آنهــا را بررســی 

کــردن پشت ســری هــا،  آنهــا را تعمییــر و یــا  گیــر  نماییــد. در صــورت وجــود ایــراد و یــا 

کنیــد. تعویــض 

کنید. گشتاور آنها را بررسی  ۵-بسته شدن صحیح پیچ ها در محل خود و 
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۴6 - صندلی

ب(سه عدد پیچ)فلش(ریل راست صندلی سرنشین جلو را باز کنید.

)24±2/4N.m گشتاور مجاز(

کردن ریل صندلی جلو راست: ۱۲- باز 

کنید. الف(سه عدد پیچ)فلش( ریل چپ صندلی را باز 

)24±2/4N.m گشتاور مجاز(

کردن: مونتاژ 

کردن، عکس مراحل دمونتاژ می باشد. ترتیب مراحل مونتاژ 

بستن:

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا به روکش های صندلی آسیبی وارد نشود.	  هنگام 

کنید.	  گیره های آسیب دیده صندلی را تعویض 

کنید.	  کنید و از چروک شدن آنها جلوگیری  روکش صندلی ها را بطور تمیز و مرتب نگه داری 
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ــرار داده و از  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــه صندل ــای اولی ــا، عملکرد ه ــب صندلی ه ــام نص ــس از اتم پ

ــوید: ــن ش ــا مطمئ ــرد صندلی ه کارک ــت  صح

ــو حرکــت  ــی را بــه ســمت عقــب و جل ــی را بکشــید و صندل ۱- دســتگیره قفــل ریــل صندل

کنیــد: دهیــد. وجــود ایــرادات زیــر را بررســی 

کــردن و صــدای  ــی، وجــود مقاومــت در مقابــل حرکت،گیــر  ســخت بــودن حرکــت صندل

کنیــد. ــا تعویــض  غیــر عــادی. در صــورت مشــاهده ایــراد، صندلــی را تعمیــر ی

کمتریــن و بیشــترین  ۲- بــا اســتفاده از اهــرم تنظیــم پشــتی صندلــی، پشــتی صندلــی را در 

کــردن پشــتی،  گیــر  کنــدی حرکــت و یــا  زاویــه خــود قــرار دهیــد. در صــورت مشــاهده 

کنیــد. ــا تعویــض  ــی را تعمیــر ی صندل

کنیــد. در صــورت  ۳- ارتفــاع صندلــی راننــده را بــا اســتفاده از اهــرم تنظیــم ارتفــاع، تنظیــم 

کنیــد. گیرکــردن صندلــی، آن را تعمیــر و یــا تعویــض  کنــدی و یــا  مشــاهده 

۴- بــا فشــار دادن ضامــن پشت ســری صندلی هــا، بــاال و پاییــن رفتــن آنهــا را بررســی 

کــردن پشت ســری هــا،  آنهــا را تعمییــر و یــا  گیــر  نماییــد. در صــورت وجــود ایــراد و یــا 

کنیــد. تعویــض 

کنید. گشتاور آنها را بررسی  ۵-بسته شدن صحیح پیچ ها در محل خود و 
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ب(سه عدد پیچ)فلش(ریل راست صندلی سرنشین جلو را باز کنید.

)24±2/4N.m گشتاور مجاز(

کردن ریل صندلی جلو راست: ۱۲- باز 

کنید. الف(سه عدد پیچ)فلش( ریل چپ صندلی را باز 

)24±2/4N.m گشتاور مجاز(

کردن: مونتاژ 

کردن، عکس مراحل دمونتاژ می باشد. ترتیب مراحل مونتاژ 

بستن:

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا به روکش های صندلی آسیبی وارد نشود.	  هنگام 

کنید.	  گیره های آسیب دیده صندلی را تعویض 

کنید.	  کنید و از چروک شدن آنها جلوگیری  روکش صندلی ها را بطور تمیز و مرتب نگه داری 
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ــاق  کــف ات ــی را از پایه هــای روی  ــا شــکل، زبانه هــای عقبــی تشــک صندل ــق ب ب(مطاب

کنیــد. جــدا 

پ(تشک صندلی عقب را بیرون بیاورید.

کوچک صندلی عقب: کردن پشتی  ۳-باز 

کوچــک صندلــی عقــب  الــف( پشــتی صندلــی عقــب را بخوابانیــد و مهــره اتصــال پشــتی 

کنیــد. کوچــک را آزاد  کنیــد و ســپس قــالب پالســتیکی در بــاالی پشــتی  چپ)ُفلــش( را بــاز 

)5±3N.m گشتاور مجاز(

کوچک صندلی عقب چپ را بیرون بیاورید. ب(پشتی 

کنید. کوچک سمت راست نیز از همین روش استفاده  برای بازکردن پشتی 

کردن پشتی صندلی عقب: ۴- باز 

کــف  کنید.موکــت  ــاز  ــد و درب صنــدوق عقــب را ب کنی ــا  ــی عقــب را ت ــف( پشــتی صندل ال

ــد. ــب را برداری ــدوق عق صن

کنید. ب(پیچ عقبی پشتی صندلی عقب)فلش(را باز 

)25±4N.m گشتاور مجاز(

پ(بــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، قفــل پشــتی صندلــی و بــوش آن را از 

کنیــد. پایــه نصــب آنهــا جــدا 

کنید. قفل سمت راست را نیز به همین روش جدا 

ت(پشتی صندلی عقب را بیرون بیاورید.
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کردن پشت سری صندلی عقب: ۱-باز 

الــف( ضامــن پشت ســری صندلــی عقــب را مطابــق بــا شــکل فشــار داده و آن را در جهــت 

کنیــد. فلــش از صندلــی جــدا 

کردن تشک صندلی عقب: ۲-باز 

ــی قــرار داده  ــا شــکل، دســت های خــود را در زیــر دو طــرف تشــک صندل الــف( مطابــق ب

کننــده صندلــی از  محــل خــود  کنیــد تــا زبانه هــای U شــکل قفــل  و بــه ســمت بــاال بلنــد 

جــدا شــوند.

صندلی عقل

کردن: باز 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کف اتاق جلوگیری  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه و موکت 

کنید.	  از ایجاد تغییر شکل در فریم تشک صندلی عقب جلوگیری 
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ــاق  کــف ات ــی را از پایه هــای روی  ــا شــکل، زبانه هــای عقبــی تشــک صندل ــق ب ب(مطاب

کنیــد. جــدا 

پ(تشک صندلی عقب را بیرون بیاورید.

کوچک صندلی عقب: کردن پشتی  ۳-باز 

کوچــک صندلــی عقــب  الــف( پشــتی صندلــی عقــب را بخوابانیــد و مهــره اتصــال پشــتی 

کنیــد. کوچــک را آزاد  کنیــد و ســپس قــالب پالســتیکی در بــاالی پشــتی  چپ)ُفلــش( را بــاز 

)5±3N.m گشتاور مجاز(

کوچک صندلی عقب چپ را بیرون بیاورید. ب(پشتی 

کنید. کوچک سمت راست نیز از همین روش استفاده  برای بازکردن پشتی 

کردن پشتی صندلی عقب: ۴- باز 

کــف  کنید.موکــت  ــاز  ــد و درب صنــدوق عقــب را ب کنی ــا  ــی عقــب را ت ــف( پشــتی صندل ال

ــد. ــب را برداری ــدوق عق صن

کنید. ب(پیچ عقبی پشتی صندلی عقب)فلش(را باز 

)25±4N.m گشتاور مجاز(

پ(بــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، قفــل پشــتی صندلــی و بــوش آن را از 

کنیــد. پایــه نصــب آنهــا جــدا 

کنید. قفل سمت راست را نیز به همین روش جدا 

ت(پشتی صندلی عقب را بیرون بیاورید.
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کردن پشت سری صندلی عقب: ۱-باز 

الــف( ضامــن پشت ســری صندلــی عقــب را مطابــق بــا شــکل فشــار داده و آن را در جهــت 

کنیــد. فلــش از صندلــی جــدا 

کردن تشک صندلی عقب: ۲-باز 

ــی قــرار داده  ــا شــکل، دســت های خــود را در زیــر دو طــرف تشــک صندل الــف( مطابــق ب

کننــده صندلــی از  محــل خــود  کنیــد تــا زبانه هــای U شــکل قفــل  و بــه ســمت بــاال بلنــد 

جــدا شــوند.

صندلی عقل

کردن: باز 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  کف اتاق جلوگیری  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه و موکت 

کنید.	  از ایجاد تغییر شکل در فریم تشک صندلی عقب جلوگیری 
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بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

بازدید و بررسی

کارکرد هــای اصلــی صندلــی عقــب را مــورد بررســی قــرار دهیــد و از صحــت  پــس از اتمــام نصــب، 

عملکــرد آن مطمئن شــوید:

۱- ضامــن قفــل پشــتی صندلــی عقــب را بکشــید و در صــورت مشــاهده ایــراد و یــا گیرکردن 

آن، اقــدام بــه تعمیــر  و یــا تعویــض صندلــی نمایید.

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا به روکش های صندلی آسیبی وارد نشود.	  هنگام 

کنید.	  گیره های آسیب دیده صندلی را تعویض 

کنید.	  کنید و از چروک شدن آنها جلوگیری  روکش صندلی ها را بطور تمیز و مرتب نگه داری 

کنید.	  هنگام نصب صندلی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه آسیب  نبیند.	  هنگام انجام 

کف اتاق صدمه نبیند.	  کار موکت  کنید در زمان  سعی 

کمربند در زیر صندلی نمانند.	  کنید تا قفل های  در زمان نصب دقت 

۲- بــرای بررســی عملکــرد مناســب ســری های صندلــی، آنهــا را بــه ســمت بــاال و پاییــن 

کنیــد. گیرکــردن، آنهــا را تعمیــر و یــا تعویــض  حرکــت دهیــد و در صــورت مشــاهده ایــراد و 

۳-نصب صحیح پیچ ها و گشتاور سفت کردن آنهارا بررسی کنید.

۴- از نصب و قرارگیری صحیح پشتی های کوچک چپ و راست مطمئن شوید.
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کردن غالف راهنمای پشت سری صندلی عقب: ۱- باز 

کنید. کرده و زیپ زیر آن را باز  الف( نوار برچسب دار پشتی صندلی را جدا 

ــا  ــاال بکشــید ت ــی را فشــار داده و همزمــان پشــت ســری را ب ب(ضامــن پشت ســری صندل

از صندلــی جــدا شــود.

کنید. پشت سری های دیگر را نیز به همین روش جدا 

کنید.	  کار جلوگیری  کف اتاق در هنگام  از خراشیدگی سطوح رنگی و آسیب دیدن موکت 

کنید.	  در زمان انجام عملیات، برای جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کردن: مونتاژ 

کردن، عکس مراحل دمونتاژ می باشد. ترتیب مراحل مونتاژ 
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بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

بازدید و بررسی

کارکرد هــای اصلــی صندلــی عقــب را مــورد بررســی قــرار دهیــد و از صحــت  پــس از اتمــام نصــب، 

عملکــرد آن مطمئن شــوید:

۱- ضامــن قفــل پشــتی صندلــی عقــب را بکشــید و در صــورت مشــاهده ایــراد و یــا گیرکردن 

آن، اقــدام بــه تعمیــر  و یــا تعویــض صندلــی نمایید.

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید.	  برای جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا به روکش های صندلی آسیبی وارد نشود.	  هنگام 

کنید.	  گیره های آسیب دیده صندلی را تعویض 

کنید.	  کنید و از چروک شدن آنها جلوگیری  روکش صندلی ها را بطور تمیز و مرتب نگه داری 

کنید.	  هنگام نصب صندلی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده 

کار مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه آسیب  نبیند.	  هنگام انجام 

کف اتاق صدمه نبیند.	  کار موکت  کنید در زمان  سعی 

کمربند در زیر صندلی نمانند.	  کنید تا قفل های  در زمان نصب دقت 

۲- بــرای بررســی عملکــرد مناســب ســری های صندلــی، آنهــا را بــه ســمت بــاال و پاییــن 

کنیــد. گیرکــردن، آنهــا را تعمیــر و یــا تعویــض  حرکــت دهیــد و در صــورت مشــاهده ایــراد و 

۳-نصب صحیح پیچ ها و گشتاور سفت کردن آنهارا بررسی کنید.

۴- از نصب و قرارگیری صحیح پشتی های کوچک چپ و راست مطمئن شوید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1860

۴6 - صندلی

کردن غالف راهنمای پشت سری صندلی عقب: ۱- باز 

کنید. کرده و زیپ زیر آن را باز  الف( نوار برچسب دار پشتی صندلی را جدا 

ــا  ــاال بکشــید ت ــی را فشــار داده و همزمــان پشــت ســری را ب ب(ضامــن پشت ســری صندل

از صندلــی جــدا شــود.

کنید. پشت سری های دیگر را نیز به همین روش جدا 

کنید.	  کار جلوگیری  کف اتاق در هنگام  از خراشیدگی سطوح رنگی و آسیب دیدن موکت 

کنید.	  در زمان انجام عملیات، برای جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کردن: مونتاژ 

کردن، عکس مراحل دمونتاژ می باشد. ترتیب مراحل مونتاژ 
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47 - درب های خودرو

آشنایی

معرفی

درب موتور
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47 - درب های خودرو

ست فهر
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آشنایی

معرفی

درب موتور
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47 - درب های خودرو

ست فهر

آشــنایی...... ........................1863
1863............................. معرفــی 
اســتانداردها......................... 1871
ــزار ................................1872 اب
ســرویس و نگهــداری.................1873
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بســتن ...........................1875
تنظیمــات .......................1876
بازدیــد و بررســی..................1877
لوالی درب موتور................1878
کــردن........................1878 بــاز 
بستن ...........................1878
کابل درب موتور.................1879
باز کردن.........................1879
بســتن........................... 1880
رودری درب های جلو.............1881
کــردن........................1881 بــاز 
بستن ...........................1883
درب هــای جلــو..................1884
کــردن ........................1884 بــاز 
بســتن ...........................1889
1890....................... تنظیمــات 
بازدیــد و بررســی..................1892
رودری درب های عقب...........1893
کــردن........................1893 بــاز 
بســتن ...........................1895
درب هــای عقــب ................1896
کــردن........................1896 بــاز 

بســتن ............................1901
تنظیمــات ........................1901
بازدید و بررســی...................1903
درب صنــدوق عقــب..............1904
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1906........................... بســتن 
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47 - درب های خودرو

درب جلو چپ
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1864

47 - درب های خودرو

۲- ضربه گیر درب موتور ۱- نوار جلویی درب موتور

۴- پایه سوئیچ الدری درب موتور ۳- زبانه میله نگهدارنده درب موتور

۶- لوالی چپ درب موتور ۵- درب موتور

۸- لوالی راست درب موتور ۷-بوش تنظیم درب موتور

۱۰- نمدی درب موتور ۹- میله نگهدارنده درب موتور
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47 - درب های خودرو

درب جلو چپ
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1864

47 - درب های خودرو

۲- ضربه گیر درب موتور ۱- نوار جلویی درب موتور

۴- پایه سوئیچ الدری درب موتور ۳- زبانه میله نگهدارنده درب موتور

۶- لوالی چپ درب موتور ۵- درب موتور

۸- لوالی راست درب موتور ۷-بوش تنظیم درب موتور

۱۰- نمدی درب موتور ۹- میله نگهدارنده درب موتور
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آشنایی

درب عقب چپ
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47 - درب های خودرو

۲- نوار دور شیشه درب جلو ۱-نوار دور درب جلو

۴-درب جلو چپ ۳-شیشه درب جلو

۶- آبگیربیرونی درب جلو ۵- قاب بیرونی درب جلو

۸- دستگیره بیرونی درب جلو ۷-مغزی قفل درب جلو

۱۰- قفل درب جلو ۹- درپوش پالستیکی پیچ

۱۲- نشیمنگاه آینه جانبی   ۱۱- آینه  جانبی

۱۴-لوالی پایینی درب جلو ۱۳-ریل عقبی شیشه درب جلو

۱۶- ترمز درب جلو ۱۵-بلندگوی روی درب جلو

۱۸- آبگیر داخلی درب جلو ۱۷- لوالی باالیی درب جلو

۲۰- شیشه باالبر درب جلو ۱۹-نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو

کلید شیشه باالبر درب راننده  -۲۲ گردگیر پشت رودری ۲۱- الیه 

۲۴- دستگیره داخلی درب جلو ۲۳-قاب داخلی لچکی جلو

کاور دستگیره رودری درب جلو  -۲۶ ۲۵- درپوش پیچ دستگیره داخلی درب

۲۷- رودری درب جلو
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آشنایی

درب عقب چپ
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47 - درب های خودرو

۲- نوار دور شیشه درب جلو ۱-نوار دور درب جلو

۴-درب جلو چپ ۳-شیشه درب جلو

۶- آبگیربیرونی درب جلو ۵- قاب بیرونی درب جلو

۸- دستگیره بیرونی درب جلو ۷-مغزی قفل درب جلو

۱۰- قفل درب جلو ۹- درپوش پالستیکی پیچ

۱۲- نشیمنگاه آینه جانبی   ۱۱- آینه  جانبی

۱۴-لوالی پایینی درب جلو ۱۳-ریل عقبی شیشه درب جلو

۱۶- ترمز درب جلو ۱۵-بلندگوی روی درب جلو

۱۸- آبگیر داخلی درب جلو ۱۷- لوالی باالیی درب جلو

۲۰- شیشه باالبر درب جلو ۱۹-نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو

کلید شیشه باالبر درب راننده  -۲۲ گردگیر پشت رودری ۲۱- الیه 

۲۴- دستگیره داخلی درب جلو ۲۳-قاب داخلی لچکی جلو

کاور دستگیره رودری درب جلو  -۲۶ ۲۵- درپوش پیچ دستگیره داخلی درب

۲۷- رودری درب جلو
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درب صندوق عقب
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47 - درب های خودرو

آشنایی

۲- نوار دور شیشه درب عقب ۱- نوار دور درب عقب

۴-شیشه لچکی درب عقب ۳-شیشه درب عقب

۶- آبگیر بیرونی درب عقب ۵- مجموعه درب عقب

۸- درپوش دستگیره بیرونی درب عقب ۷- قاب بیرونی درب عقب

۱۰-قفل درب عقب ۹- دستگیره بیرونی درب عقب

۱۲- ترمز درب عقب   ۱۱- لوالی باالیی درب عقب

۱۴- بلندگوی روی درب عقب ۱۳-لوالی پایینی درب عقب

۱۶- ریل جلویی شیشه درب عقب ۱۵-نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب

۱۸-ریل عقبی شیشه درب عقب ۱۷- آبگیر داخلی درب عقب

گردگیر پشت رودری ۲۰- الیه  ۱۹-شیشه باالبر درب عقب

۲۲- رودری درب عقب ۲۱- پایه رودری درب عقب

کلید شیشه باالبر درب عقب  -۲۴ ۲۳-واشر زیر دستگیره داخلی درب عقب

۲۶- دستگیره داخلی درب عقب ۲۵-  درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب
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درب صندوق عقب
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47 - درب های خودرو

آشنایی

۲- نوار دور شیشه درب عقب ۱- نوار دور درب عقب

۴-شیشه لچکی درب عقب ۳-شیشه درب عقب

۶- آبگیر بیرونی درب عقب ۵- مجموعه درب عقب

۸- درپوش دستگیره بیرونی درب عقب ۷- قاب بیرونی درب عقب

۱۰-قفل درب عقب ۹- دستگیره بیرونی درب عقب

۱۲- ترمز درب عقب   ۱۱- لوالی باالیی درب عقب

۱۴- بلندگوی روی درب عقب ۱۳-لوالی پایینی درب عقب

۱۶- ریل جلویی شیشه درب عقب ۱۵-نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب

۱۸-ریل عقبی شیشه درب عقب ۱۷- آبگیر داخلی درب عقب

گردگیر پشت رودری ۲۰- الیه  ۱۹-شیشه باالبر درب عقب

۲۲- رودری درب عقب ۲۱- پایه رودری درب عقب

کلید شیشه باالبر درب عقب  -۲۴ ۲۳-واشر زیر دستگیره داخلی درب عقب

۲۶- دستگیره داخلی درب عقب ۲۵-  درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب
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47 - درب های خودرو

اســتانداردها

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

25±2 پیچ اتصال لوالی درب موتور به درب موتور

25±2 پیچ اتصال لوالی درب موتور به بدنه

9±1 پیچ قفل صندوق

10±1 پیچ اتصال لوالی درب موتور به بدنه

1.5±0.5 پیچ رودری درب جلو

1.5±0.5 پیچ دستگیره داخلی درب جلو

پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو 7±1

24±2 پیچ اتصال لوالی درب جلو به درب جلو

24±2 پیچ اتصال لوالی درب جلو به بدنه

10±2 پیچ اتصال ترمز درب جلو به درب جلو

22±3.5 پیچ اتصال ترمز درب جلو به بدنه

23±2 پیچ اتصال زبانه قفل درب جلو

1.5±0.5 پیچ رودری درب عقب

1.5±0.5 پیچ دستگیره داخلی درب عقب

پیچ پایه رودری درب عقب 5±1

پیچ درپوش دستگیره بیرونی درب عقب 7±1

پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب 7±1

پیچ اتصال لوالی درب عقب به درب عقب 55±5

پیچ اتصال لوالی درب عقب به بدنه 55±5

23±1 پیچ اتصال زبانه قفل درب عقب

25±2 پیچ اتصال لوالی درب صندوق به درب صندوق

25±2 پیچ اتصال لوالی درب صندوق به بدنه

23±1 پیچ اتصال زبانه قفل درب صندوق به بدنه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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47 - درب های خودرو

۲- قفل درب صندوق ۱- مجموعه درب صندوق عقب

۴-رودری درب صندوق ۳-بوش تنظیم درب صندوق

۶- لوالی چپ درب صندوق ۵- زبانه قفل درب صندوق

گیر  سمت راست لوالها ۸- فنر ضربه  ۷-لوالی راست درب صندوق

۹- فنر ضربه گیر سمت چپ لوالها

در طراحــی ایــن خــودرو چهــار درب )درب جلــو چــپ، درب جلــو راســت، درب عقــب چــپ و درب عقــب راســت( و دو درپــوش )درب موتــور و درب صنــدوق عقــب( 

گرفتــه شــده اســت. در نظــر 
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47 - درب های خودرو

اســتانداردها

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

25±2 پیچ اتصال لوالی درب موتور به درب موتور

25±2 پیچ اتصال لوالی درب موتور به بدنه

9±1 پیچ قفل صندوق

10±1 پیچ اتصال لوالی درب موتور به بدنه

1.5±0.5 پیچ رودری درب جلو

1.5±0.5 پیچ دستگیره داخلی درب جلو

پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو 7±1

24±2 پیچ اتصال لوالی درب جلو به درب جلو

24±2 پیچ اتصال لوالی درب جلو به بدنه

10±2 پیچ اتصال ترمز درب جلو به درب جلو

22±3.5 پیچ اتصال ترمز درب جلو به بدنه

23±2 پیچ اتصال زبانه قفل درب جلو

1.5±0.5 پیچ رودری درب عقب

1.5±0.5 پیچ دستگیره داخلی درب عقب

پیچ پایه رودری درب عقب 5±1

پیچ درپوش دستگیره بیرونی درب عقب 7±1

پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب 7±1

پیچ اتصال لوالی درب عقب به درب عقب 55±5

پیچ اتصال لوالی درب عقب به بدنه 55±5

23±1 پیچ اتصال زبانه قفل درب عقب

25±2 پیچ اتصال لوالی درب صندوق به درب صندوق

25±2 پیچ اتصال لوالی درب صندوق به بدنه

23±1 پیچ اتصال زبانه قفل درب صندوق به بدنه
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۲- قفل درب صندوق ۱- مجموعه درب صندوق عقب

۴-رودری درب صندوق ۳-بوش تنظیم درب صندوق

۶- لوالی چپ درب صندوق ۵- زبانه قفل درب صندوق

گیر  سمت راست لوالها ۸- فنر ضربه  ۷-لوالی راست درب صندوق

۹- فنر ضربه گیر سمت چپ لوالها

در طراحــی ایــن خــودرو چهــار درب )درب جلــو چــپ، درب جلــو راســت، درب عقــب چــپ و درب عقــب راســت( و دو درپــوش )درب موتــور و درب صنــدوق عقــب( 

گرفتــه شــده اســت. در نظــر 
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ســرویس و نگهــداری

درب موتور

کردن باز 

کار 	  ــن  ــی آن در حی گهان ــدن نا ــته ش ــا بس ــور ی ــوردن درب موت ــه خ ــادن و ضرب ــد. از افت کنی ــتفاده  ــی اس کمک ــر  ــک نف ــور از ی ــردن درب موت ک ــاز  ــرای ب ب

ــد. کنی ــری  جلوگی

هشدار

کنید.	  جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

در زمان باز کردن درب موتور از برگشتن آن به سمت عقب و برخورد با شیشه جلوی خودرو جلوگیری کنید.	 

  نکات ایمنی

کردن نمدی درب موتور: 1- باز 

کنید. کرده و نمدی درب موتور )1(را جدا  الف( خارهای نمدی )فلش( را باز 

کردن بوشهای تنظیم درب موتور: 2- باز 

الف(بوش هــای تنظیــم درب موتــور )فلــش( را در خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بــاز 

. کنید
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ابزار

ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

49 - EXTERIOR

49–7

49

Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

ابزار در آوردن تزیینات داخلی
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ســرویس و نگهــداری

درب موتور

کردن باز 

کار 	  ــن  ــی آن در حی گهان ــدن نا ــته ش ــا بس ــور ی ــوردن درب موت ــه خ ــادن و ضرب ــد. از افت کنی ــتفاده  ــی اس کمک ــر  ــک نف ــور از ی ــردن درب موت ک ــاز  ــرای ب ب

ــد. کنی ــری  جلوگی

هشدار

کنید.	  جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

در زمان باز کردن درب موتور از برگشتن آن به سمت عقب و برخورد با شیشه جلوی خودرو جلوگیری کنید.	 

  نکات ایمنی

کردن نمدی درب موتور: 1- باز 

کنید. کرده و نمدی درب موتور )1(را جدا  الف( خارهای نمدی )فلش( را باز 

کردن بوشهای تنظیم درب موتور: 2- باز 

الف(بوش هــای تنظیــم درب موتــور )فلــش( را در خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بــاز 

. کنید

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1872

47 - درب های خودرو

ابزار

ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

49 - EXTERIOR

49–7

49

Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

ابزار در آوردن تزیینات داخلی
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کنید.	  کمک بگیرید و از افتادن و یا به عقب برگشتن درب موتور ممانعت  کردن میله نگهدارنده درب موتور از فرد دیگری  هنگام باز 

هشدار

کنید.	  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کردن میله نگهدارنده درب موتور مراقب باشید تا به رنگ بدنه آسیبی نرسد.	  هنگام جدا 

کنید.	  از افتادن یا برگشتن درب موتور جلوگیری 

  نکات ایمنی

کردن درب موتور: 7- بــاز 

الف(چهــار عــدد مهــره اتصــال )فلــش( بیــن درب موتــور و لوالهــای درب موتــور را بــاز 

ــد. کنی

)25±2N.mگشتاور مجاز(

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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کردن ضربه گیرهای درب موتور: 3- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، ضربه گیرهــای درب موتــور )فلــش(  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  را خــار

کردن نوارهای درب موتور: 4- باز 

کنید. کرده و نوارهــای درب موتور )1( را جدا  الــف( خارهــای نــوار را بــاز 

کردن شیلنگ شیشه شور و آب پاش ها: 5- باز 

کنید. الف( هفت عدد خار )فلش( را از روی شــیلنگ شیشه شــور جدا 

کنید. ب( رابــط بیــن شــیلنگ ها )1( و )2( را جدا 

کنید. پ( آبپاش هــای چــپ و راســت را از روی درب موتــور باز 

کــرده و میلــه نگهدارنــده  6- دو عــدد پیــچ )فلــش( قــالب نگهدارنــده میلــه درب موتــور را بــاز 

کنیــد. درب موتــور )1( را بــاز 
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کنید.	  کمک بگیرید و از افتادن و یا به عقب برگشتن درب موتور ممانعت  کردن میله نگهدارنده درب موتور از فرد دیگری  هنگام باز 

هشدار

کنید.	  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کردن میله نگهدارنده درب موتور مراقب باشید تا به رنگ بدنه آسیبی نرسد.	  هنگام جدا 

کنید.	  از افتادن یا برگشتن درب موتور جلوگیری 

  نکات ایمنی

کردن درب موتور: 7- بــاز 

الف(چهــار عــدد مهــره اتصــال )فلــش( بیــن درب موتــور و لوالهــای درب موتــور را بــاز 

ــد. کنی

)25±2N.mگشتاور مجاز(

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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کردن ضربه گیرهای درب موتور: 3- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، ضربه گیرهــای درب موتــور )فلــش(  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. ج  را خــار

کردن نوارهای درب موتور: 4- باز 

کنید. کرده و نوارهــای درب موتور )1( را جدا  الــف( خارهــای نــوار را بــاز 

کردن شیلنگ شیشه شور و آب پاش ها: 5- باز 

کنید. الف( هفت عدد خار )فلش( را از روی شــیلنگ شیشه شــور جدا 

کنید. ب( رابــط بیــن شــیلنگ ها )1( و )2( را جدا 

کنید. پ( آبپاش هــای چــپ و راســت را از روی درب موتــور باز 

کــرده و میلــه نگهدارنــده  6- دو عــدد پیــچ )فلــش( قــالب نگهدارنــده میلــه درب موتــور را بــاز 

کنیــد. درب موتــور )1( را بــاز 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1877

47 - درب های خودرو

گلگیرهــا مطابــق بــا  کــه فاصلــه بیــن درب موتــور و  پــس از اتمــام تنظیــم، مطمئــن شــوید 

انــدازه اســتاندارد می باشــد.

-0±1.0mm.1 :فاصله استاندارد

کــه فاصلــه بیــن درب موتــور و چراغ هــای جلــو  پــس از اتمــام تنظیــم، مطمئــن شــوید 

مطابــق بــا انــدازه اســتاندارد مــی باشــد.

-1.0±1.0mm :فاصله استاندارد

3- تنظیم قفل درب موتور:

کنیــد و ســپس قفــل را در جهت هــای  کمــی شــل  الــف( مهره هــای قفــل درب موتــور را 

ــد. کنی ــم  ــکل تنظی ــده در ش ــان داده ش نش

کنید. گشتاور استاندارد سفت  کار، مهره ها را بر طبق  ب( پس از اتمام 

)9±1N.mگشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

کردید، بازدیدهای زیر را انجام دهید: پس از آنکه درب موتور را تنظیم 

کنید. کرده و در صورت لزوم تعمیر  1-سایش یا تغییر شکل احتمالی درب موتور را بررسی 

2- از قرار گیری پیچ و مهره ها در محل صحیح خود و رعایت شدن گشتاور سفت شدن آنها اطمینان حاصل کنید.

کنید. که آیا فاصله بین درب موتور و اجزاء مختلف خودرو در محدوده استاندارد می باشد یا خیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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تنظیمات

1-تنظیم درب موتور:

کنید. الف( مهره های درب موتور را شل 

کنید. کرده و مهره ها را بطور اولیه سفت  ب(فاصله آزاد درب موتور و بدنه را بر اساس مقادیر استاندارد تنظیم 

ح زیر است: فاصله استاندارد بین درب موتور و اجزاء مختلف خودرو به شر

کنید. گشتاور مجاز سفت  پ( پس از اتمام تنظیم، مهره های لوالها به درب موتور را بر طبق 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

کنید. گشتاور مجاز سفت  ت( پس از اتمام تنظیم، مهره های لوالها به بدنه را بر طبق 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

2- تنظیم قسمت جلوی درب موتور توسط بوش تنظیم:
الــف( ارتفــاع قســمت جلویــی درب موتــور را بــا چرخانــدن بوش هــای تنظیــم، بــاال یــا پاییــن 

ببرید.

کاپوت

کاپوت

گلگیر

چراغ پشتیبان
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گلگیرهــا مطابــق بــا  کــه فاصلــه بیــن درب موتــور و  پــس از اتمــام تنظیــم، مطمئــن شــوید 

انــدازه اســتاندارد می باشــد.

-0±1.0mm.1 :فاصله استاندارد

کــه فاصلــه بیــن درب موتــور و چراغ هــای جلــو  پــس از اتمــام تنظیــم، مطمئــن شــوید 

مطابــق بــا انــدازه اســتاندارد مــی باشــد.

-1.0±1.0mm :فاصله استاندارد

3- تنظیم قفل درب موتور:

کنیــد و ســپس قفــل را در جهت هــای  کمــی شــل  الــف( مهره هــای قفــل درب موتــور را 

ــد. کنی ــم  ــکل تنظی ــده در ش ــان داده ش نش

کنید. گشتاور استاندارد سفت  کار، مهره ها را بر طبق  ب( پس از اتمام 

)9±1N.mگشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

کردید، بازدیدهای زیر را انجام دهید: پس از آنکه درب موتور را تنظیم 

کنید. کرده و در صورت لزوم تعمیر  1-سایش یا تغییر شکل احتمالی درب موتور را بررسی 

2- از قرار گیری پیچ و مهره ها در محل صحیح خود و رعایت شدن گشتاور سفت شدن آنها اطمینان حاصل کنید.

کنید. که آیا فاصله بین درب موتور و اجزاء مختلف خودرو در محدوده استاندارد می باشد یا خیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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تنظیمات

1-تنظیم درب موتور:

کنید. الف( مهره های درب موتور را شل 

کنید. کرده و مهره ها را بطور اولیه سفت  ب(فاصله آزاد درب موتور و بدنه را بر اساس مقادیر استاندارد تنظیم 

ح زیر است: فاصله استاندارد بین درب موتور و اجزاء مختلف خودرو به شر

کنید. گشتاور مجاز سفت  پ( پس از اتمام تنظیم، مهره های لوالها به درب موتور را بر طبق 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

کنید. گشتاور مجاز سفت  ت( پس از اتمام تنظیم، مهره های لوالها به بدنه را بر طبق 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

2- تنظیم قسمت جلوی درب موتور توسط بوش تنظیم:
الــف( ارتفــاع قســمت جلویــی درب موتــور را بــا چرخانــدن بوش هــای تنظیــم، بــاال یــا پاییــن 

ببرید.

کاپوت

کاپوت

گلگیر

چراغ پشتیبان
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کابل درب موتور
کردن باز 

کنید.	  کابل درب موتور ، از پوششهای ایمنی استفاده  کردن  در زمان باز 

کابل درب موتور، سطوح رنگی بدنه دچار خراشیدگی نشوند.	  کردن  مراقب باشید تا هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- مجموعه سپر جلو را باز 

کنید. 4- مجموعه قفل درب موتو را باز 

کنید. 5- قاب پایینی ستون جلو را باز 

کنید. کن را باز  ک  6- قاب برف پا

کابل درب موتور: کردن  7- باز 

کنید. کابل درب موتور)1( و دستگیره بازکن درب موتور)2( را آزاد  الف( اتصال 

ج  کابــل )فلــش( را خــار گردگیــر  گوشــتی نــوار پیــچ شــده،  ب( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

ــد. کنی

کنید. کابل درب موتور را آزاد  کرده و  کابل )فلش( را باز  پ( خارهای نگهدارنده 
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کردن لوالی چپ درب موتور: 1-باز 

کنید. الف( دو عدد مهره اتصال )فلش( لوالی چپ درب موتور به درب موتور را باز 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( دو عدد پیچ اتصال )فلش( لوالی چپ درب موتور به بدنه را باز 

)25±2N.m:گشتاور مجاز(

لوالی درب موتور
کردن باز 

توجه:

کردن لوالی سمت چپ با لوالی سمت راست یکسان است. روش باز 

کردن لوالی سمت چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  گهانی آن جلوگیری  کنید و از افتادن و یا برگشتن و بسته شدن نا کمکی استفاده  کردن لوالی درب موتور از یک نفر  برای باز 

هشدار

کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از پوششهای ایمنی استفاده 

کردن لوالی درب موتور از برگشتن درب موتور به عقب و برخورد با شیشه جلوی خودرو ممانعت به عمل آورید.	  در زمان باز 

  نکات ایمنی

بستن
کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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کابل درب موتور
کردن باز 

کنید.	  کابل درب موتور ، از پوششهای ایمنی استفاده  کردن  در زمان باز 

کابل درب موتور، سطوح رنگی بدنه دچار خراشیدگی نشوند.	  کردن  مراقب باشید تا هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- مجموعه سپر جلو را باز 

کنید. 4- مجموعه قفل درب موتو را باز 

کنید. 5- قاب پایینی ستون جلو را باز 

کنید. کن را باز  ک  6- قاب برف پا

کابل درب موتور: کردن  7- باز 

کنید. کابل درب موتور)1( و دستگیره بازکن درب موتور)2( را آزاد  الف( اتصال 

ج  کابــل )فلــش( را خــار گردگیــر  گوشــتی نــوار پیــچ شــده،  ب( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

ــد. کنی

کنید. کابل درب موتور را آزاد  کرده و  کابل )فلش( را باز  پ( خارهای نگهدارنده 
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کردن لوالی چپ درب موتور: 1-باز 

کنید. الف( دو عدد مهره اتصال )فلش( لوالی چپ درب موتور به درب موتور را باز 

)25±2N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( دو عدد پیچ اتصال )فلش( لوالی چپ درب موتور به بدنه را باز 

)25±2N.m:گشتاور مجاز(

لوالی درب موتور
کردن باز 

توجه:

کردن لوالی سمت چپ با لوالی سمت راست یکسان است. روش باز 

کردن لوالی سمت چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  گهانی آن جلوگیری  کنید و از افتادن و یا برگشتن و بسته شدن نا کمکی استفاده  کردن لوالی درب موتور از یک نفر  برای باز 

هشدار

کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از پوششهای ایمنی استفاده 

کردن لوالی درب موتور از برگشتن درب موتور به عقب و برخورد با شیشه جلوی خودرو ممانعت به عمل آورید.	  در زمان باز 

  نکات ایمنی

بستن
کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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رودری درب های جلو
کردن باز 

توجه:

کردن رودری درب های جلو چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن رودری درب  جلو چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از بروز آسیبدیدگی در حین 

کنید.	  کردن رودری درب جلو، از ایجاد خراشیدگی بر روی آن ممانعت  هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه وسایل برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کردن قاب داخلی لچکی جلو: 3- باز 

کــرده و  گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای قــاب را آزاد  کــردن یــک پیــچ  الــف(  بــا اهــرم 

کنیــد. ــاز  قــاب داخلــی لچکــی جلــو)1( را ب

کنید. کاور دستگیره رودری درب جلو)1( را باز   -4
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کنید.	  کابل درب موتور، مناسب بودن عملکرد آن را بررسی  پس از تمام شدن عملیات نصب 

  نکات ایمنی

کابــل درب موتــور )1(  کــرده و  ت( ســه عــدد پیــچ )فلــش( را از روی قفــل درب موتــور بــاز 

کنیــد. را آزاد 

بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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رودری درب های جلو
کردن باز 

توجه:

کردن رودری درب های جلو چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن رودری درب  جلو چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از بروز آسیبدیدگی در حین 

کنید.	  کردن رودری درب جلو، از ایجاد خراشیدگی بر روی آن ممانعت  هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه وسایل برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کردن قاب داخلی لچکی جلو: 3- باز 

کــرده و  گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای قــاب را آزاد  کــردن یــک پیــچ  الــف(  بــا اهــرم 

کنیــد. ــاز  قــاب داخلــی لچکــی جلــو)1( را ب

کنید. کاور دستگیره رودری درب جلو)1( را باز   -4
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کنید.	  کابل درب موتور، مناسب بودن عملکرد آن را بررسی  پس از تمام شدن عملیات نصب 

  نکات ایمنی

کابــل درب موتــور )1(  کــرده و  ت( ســه عــدد پیــچ )فلــش( را از روی قفــل درب موتــور بــاز 

کنیــد. را آزاد 

بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 
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کــرده  رودری درب جلــو  کابــل دســتگیره داخلــی درب )فلــش( را از دســتگیره آزاد  پ( 

کنیــد. چــپ)1( را از درب جلــو جــدا 

کنید. 8- بلندگو را از رودری جدا 
کردن دستگیره داخلی درب جلو: 9- باز 

کنید. الف( پنج عدد پیچ دستگیره داخلی )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ــرده و  ک ــوار پیــچ شــده، خارهــای دســتگیره را آزاد  ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی ن ب( ب

کنیــد. ــاز  ــو)1( را ب دســتگیره داخلــی درب جل

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

کنید.	  خارهای رودری نو را با خارهای شکسته شده و آسیب دیده جایگزین 

کنید.	  کانکتورهای دسته سیم ها را بطور مناسب وصل 

پس از اتمام نصب، از صحت عملکرد وسایل برقی مطمئن شوید.	 

  نکات ایمنی
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کردن درپوش پیچ دستگیره داخلی درب: 5- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره داخلــی  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. درب)1( را جــدا 

کنید. کلید شیشه باالبر درب را باز   -6

7- بازکردن رودری درب جلو:

کنید. الف(چهار عدد پیچ رودری )فلش( و پیچ شماره)1( را از روی رودری درب باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ــو را آزاد  ــزار مخصــوص تزیینــات داخلــی، خارهــای رودری درب جل ــا اســتفاده از اب ب( ب

کــرده و مجموعــه رودری را در جهــت فلــش نشــان داده شــده در شــکل بــه ســمت بــاال 

کنیــد. حرکــت 
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کــرده  رودری درب جلــو  کابــل دســتگیره داخلــی درب )فلــش( را از دســتگیره آزاد  پ( 

کنیــد. چــپ)1( را از درب جلــو جــدا 

کنید. 8- بلندگو را از رودری جدا 
کردن دستگیره داخلی درب جلو: 9- باز 

کنید. الف( پنج عدد پیچ دستگیره داخلی )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ــرده و  ک ــوار پیــچ شــده، خارهــای دســتگیره را آزاد  ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی ن ب( ب

کنیــد. ــاز  ــو)1( را ب دســتگیره داخلــی درب جل

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

کنید.	  خارهای رودری نو را با خارهای شکسته شده و آسیب دیده جایگزین 

کنید.	  کانکتورهای دسته سیم ها را بطور مناسب وصل 

پس از اتمام نصب، از صحت عملکرد وسایل برقی مطمئن شوید.	 

  نکات ایمنی
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کردن درپوش پیچ دستگیره داخلی درب: 5- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره داخلــی  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. درب)1( را جــدا 

کنید. کلید شیشه باالبر درب را باز   -6

7- بازکردن رودری درب جلو:

کنید. الف(چهار عدد پیچ رودری )فلش( و پیچ شماره)1( را از روی رودری درب باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ــو را آزاد  ــزار مخصــوص تزیینــات داخلــی، خارهــای رودری درب جل ــا اســتفاده از اب ب( ب

کــرده و مجموعــه رودری را در جهــت فلــش نشــان داده شــده در شــکل بــه ســمت بــاال 

کنیــد. حرکــت 
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تــا الیــه  آرامــی بکشــید  بــه  گرفتــه و  بــا دســت  را  گردگیــر  گوشــه الیــه  یــک  مطابــق شــکل 

شــود. جــدا  کامــل  بطــور  گردگیــر)1( 

کنید. 5- بلندگوی روی درب جلو را باز 

کنید. 6- آینه جانبی را باز 

کنید. 7- نوار درب جلو را باز 

کنید. 8- نوار دور شیشه درب جلو را باز 

کنید. 9- ریل شیشه درب جلو را باز 

کنید. 10- شیشه درب جلو را باز 

کنید. 11- شیشه باالبر درب جلو را باز 

کنید. 12- قفل درب جلو را باز 

کنید. 13- مغزی قفل درب جلو را باز 

کردن دستگیره بیرونی درب جلو: 14- باز 

کــردن یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش مغــزی قفــل درب  الــف( بــا اهــرم 

کــرده و مغــزی قفــل درب  کــرده و پیــچ قفــل درب و خــار آن)2( را بــاز  جلــو)1( را جــدا 

کنیــد. ج  جلــو)3( را خــار

کنید.	  گردگیر پشت رودری، از آسیب دیدن آن جلوگیری  کردن الیه  هنگام جدا 

کنید و اجازه ندهید تا اشیاء دیگر به آن بچسبند.	  کردن در محل مناسب نگهداری  گردگیر را پس از باز  الیه 

  نکات ایمنی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1884

47 - درب های خودرو

درب های جلو
کردن باز 

کنید تا از افتادن و ضربه دیدن درب و آسیب دیدگی جلوگیری شود.	  کمکی استفاده  کردن درب جلو از یک نفر  برای باز 

هشدار

کنید.	  کردن درب جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  درر زمان باز 

کنید.	  از ایجاد خراشیدگی بر روی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. 3- رودری درب جلو را باز 

گردگیر پشت رودری: کردن الیه  4- باز 

کنید. کانکتور را باز  کرده و بست نگهدارنده  کانکتور آینه جانبی)1( را جدا  الف( 

کنید. ب(  کانکتور بلندگوی روی درب)2( را جدا 
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تــا الیــه  آرامــی بکشــید  بــه  گرفتــه و  بــا دســت  را  گردگیــر  گوشــه الیــه  یــک  مطابــق شــکل 

شــود. جــدا  کامــل  بطــور  گردگیــر)1( 

کنید. 5- بلندگوی روی درب جلو را باز 

کنید. 6- آینه جانبی را باز 

کنید. 7- نوار درب جلو را باز 

کنید. 8- نوار دور شیشه درب جلو را باز 

کنید. 9- ریل شیشه درب جلو را باز 

کنید. 10- شیشه درب جلو را باز 

کنید. 11- شیشه باالبر درب جلو را باز 

کنید. 12- قفل درب جلو را باز 

کنید. 13- مغزی قفل درب جلو را باز 

کردن دستگیره بیرونی درب جلو: 14- باز 

کــردن یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش مغــزی قفــل درب  الــف( بــا اهــرم 

کــرده و مغــزی قفــل درب  کــرده و پیــچ قفــل درب و خــار آن)2( را بــاز  جلــو)1( را جــدا 

کنیــد. ج  جلــو)3( را خــار

کنید.	  گردگیر پشت رودری، از آسیب دیدن آن جلوگیری  کردن الیه  هنگام جدا 

کنید و اجازه ندهید تا اشیاء دیگر به آن بچسبند.	  کردن در محل مناسب نگهداری  گردگیر را پس از باز  الیه 

  نکات ایمنی
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درب های جلو
کردن باز 

کنید تا از افتادن و ضربه دیدن درب و آسیب دیدگی جلوگیری شود.	  کمکی استفاده  کردن درب جلو از یک نفر  برای باز 

هشدار

کنید.	  کردن درب جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  درر زمان باز 

کنید.	  از ایجاد خراشیدگی بر روی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. 3- رودری درب جلو را باز 

گردگیر پشت رودری: کردن الیه  4- باز 

کنید. کانکتور را باز  کرده و بست نگهدارنده  کانکتور آینه جانبی)1( را جدا  الف( 

کنید. ب(  کانکتور بلندگوی روی درب)2( را جدا 
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کردن واشر زیر دستگیره بیرونی درب جلو: 16- باز 

کــرده و واشــر جلویــی  الــف( خــار اتصــال دســتگیره بیرونــی درب بــه واشــر جلویــی را آزاد 

کنیــد. زیــر دســتگیره بیرونــی درب جلــو )1( را جــدا 

ــرده و واشــر عقبــی  ک ــه واشــر عقبــی را آزاد  ــی درب ب ب( خــار اتصــال دســتگیره بیرون

ــد. کنی ــدا  ــو)2( را ج ــی درب جل ــتگیره بیرون ــر دس زی

کردن نوار دور درب جلو: 17- باز 

کنید. کردن خارها، نوار دور درب جلو)1( را باز  الف( پس از آزاد 

کانکتور دسته سیم درب جلو: کردن  18- جدا 

گردگیــر دســته ســیم درب جلــو را جــدا  گوشــتی نــوار پیــچ شــده،  الــف( توســط یــک پیــچ 

کنیــد.
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ب( دســتگیره بیرونــی درب را در جهــت فلشــهای نشــان داده شــده در شــکل بکشــید و 

کنیــد. از رو درب جــدا 

کردن نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو: 15- باز 

کنید. الف( پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو)فلش( را باز 

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

ب( خــار اتصــال دهنــده میلــه دســتگیره بیرونــی درب جلو)فلــش( بــه قفــل درب جلــو را 

کنیــد. کــرده و نشــیمنگاه دســتگیره بیرونــی درب جلــو را بــاز  آزاد 
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کردن واشر زیر دستگیره بیرونی درب جلو: 16- باز 

کــرده و واشــر جلویــی  الــف( خــار اتصــال دســتگیره بیرونــی درب بــه واشــر جلویــی را آزاد 

کنیــد. زیــر دســتگیره بیرونــی درب جلــو )1( را جــدا 

ــرده و واشــر عقبــی  ک ــه واشــر عقبــی را آزاد  ــی درب ب ب( خــار اتصــال دســتگیره بیرون

ــد. کنی ــدا  ــو)2( را ج ــی درب جل ــتگیره بیرون ــر دس زی

کردن نوار دور درب جلو: 17- باز 

کنید. کردن خارها، نوار دور درب جلو)1( را باز  الف( پس از آزاد 

کانکتور دسته سیم درب جلو: کردن  18- جدا 

گردگیــر دســته ســیم درب جلــو را جــدا  گوشــتی نــوار پیــچ شــده،  الــف( توســط یــک پیــچ 

کنیــد.
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ب( دســتگیره بیرونــی درب را در جهــت فلشــهای نشــان داده شــده در شــکل بکشــید و 

کنیــد. از رو درب جــدا 

کردن نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو: 15- باز 

کنید. الف( پیچ نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب جلو)فلش( را باز 

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

ب( خــار اتصــال دهنــده میلــه دســتگیره بیرونــی درب جلو)فلــش( بــه قفــل درب جلــو را 

کنیــد. کــرده و نشــیمنگاه دســتگیره بیرونــی درب جلــو را بــاز  آزاد 
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کردن ترمز درب جلو: 20- باز 

کنید. الف( دو عدد مهره اتصال ترمز درب به درب جلو )فلش( را باز 

)10±2N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و لــوالی باالیــی)1( و  ب( دو عــدد پیــچ اتصــال لــوالی درب جلــو بــه بدنــه )فلــش( را بــاز 

لــوالی پائینــی)2( درب جلــو را جــدا کنیــد.

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن ، عکس مراحل باز 

کنید.	  در زمان نصب درب جلو، جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید تا از افتادن و بروز آسیب دیدگی جلوگیری شود.	  کمکی در زمان نصب درب جلو استفاده  از یک فرد 

هشدار

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته شده و آسیب دیده برای نصب رودری استفاده 

ــا روی 	  کنیــد ت ــه صــورت جابجــا نصــب نکنیــد. آنهــا را بطــور دقیــق در محــل خــود نصــب  گردگیــر پشــت رودری درب هــای چــپ و راســت را ب ــه  الی

ســوراخ پیچ هــا را نپوشــانید.

گردگیر را در هنگام چسباندن نکشید. مجل نصب آن باید قبل از چسباندن تمیز شده باشد.	  الیه 

گردگیر پشت رودری نباید پس از نصب دارای حباب باشد و یا بصورت چروک باشد.	  الیه 

کنید.	  کردن و چسباندن های مکرر خودداری  گردگیر را فقط یکبار بچسبانید و از جدا  گردگیر باید چسبندگی مناسبی داشته باشد. الیه  الیه 

  نکات ایمنی
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کنید. کانکتور را باز  گیره  پ( توسط یک پیچ گوشتی، 

کنید. کانکتور دسته سیم درب جلو )فلش( را جدا  ت( 

کردن درب جلو: 19- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ اتصال )فلش( لوالی درب جلو به درب جلو را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ج  کرده و درب جلو را خار پیچ اتصال ترمز درب جلو به بدنه)1( را باز 

)22±3.5N.m :گشتاور مجاز(
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کردن ترمز درب جلو: 20- باز 

کنید. الف( دو عدد مهره اتصال ترمز درب به درب جلو )فلش( را باز 

)10±2N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و لــوالی باالیــی)1( و  ب( دو عــدد پیــچ اتصــال لــوالی درب جلــو بــه بدنــه )فلــش( را بــاز 

لــوالی پائینــی)2( درب جلــو را جــدا کنیــد.

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن ، عکس مراحل باز 

کنید.	  در زمان نصب درب جلو، جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید تا از افتادن و بروز آسیب دیدگی جلوگیری شود.	  کمکی در زمان نصب درب جلو استفاده  از یک فرد 

هشدار

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته شده و آسیب دیده برای نصب رودری استفاده 

ــا روی 	  کنیــد ت ــه صــورت جابجــا نصــب نکنیــد. آنهــا را بطــور دقیــق در محــل خــود نصــب  گردگیــر پشــت رودری درب هــای چــپ و راســت را ب ــه  الی

ســوراخ پیچ هــا را نپوشــانید.

گردگیر را در هنگام چسباندن نکشید. مجل نصب آن باید قبل از چسباندن تمیز شده باشد.	  الیه 

گردگیر پشت رودری نباید پس از نصب دارای حباب باشد و یا بصورت چروک باشد.	  الیه 

کنید.	  کردن و چسباندن های مکرر خودداری  گردگیر را فقط یکبار بچسبانید و از جدا  گردگیر باید چسبندگی مناسبی داشته باشد. الیه  الیه 

  نکات ایمنی
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کنید. کانکتور را باز  گیره  پ( توسط یک پیچ گوشتی، 

کنید. کانکتور دسته سیم درب جلو )فلش( را جدا  ت( 

کردن درب جلو: 19- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ اتصال )فلش( لوالی درب جلو به درب جلو را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ج  کرده و درب جلو را خار پیچ اتصال ترمز درب جلو به بدنه)1( را باز 

)22±3.5N.m :گشتاور مجاز(
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ح زیر میباشد: ج( فاصله استاندارد بین درب جلو و سایر اجزاء خودرو به شر

پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین دربهای جلو و عقب مطمئن شوید.

0+1.0mm : مقدار استاندارد

گلگیر جلو مطمئن شوید. پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین دربهای جلو و 

1.0+0.5mm : مقدار استاندارد

0

-1.0

 سطح بیرونی
درب جلو

 سطح بیرونی
درب جلو

 سطح بیرونی
درب عقب

 سطح بیرونی
درب جلو

کالف بدنه

گلگیر
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کردن درب جلو: 1-تنظیم 

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  الــف( پیچ هــای لوالهــای درب جلــو )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ب( پیچ هــای لوالهــای درب را پــس از اتمــام تنظیــم، بــر طبــق 

ــد. کنی

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  پ( پیچ هــای لوالهــای درب جلــو )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ت( پیچ هــای لوالهــای درب را پــس از اتمــام تنظیــم، بــر طبــق 

ــد. کنی

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

تنظیمات
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ح زیر میباشد: ج( فاصله استاندارد بین درب جلو و سایر اجزاء خودرو به شر

پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین دربهای جلو و عقب مطمئن شوید.

0+1.0mm : مقدار استاندارد

گلگیر جلو مطمئن شوید. پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین دربهای جلو و 

1.0+0.5mm : مقدار استاندارد

0

-1.0

 سطح بیرونی
درب جلو

 سطح بیرونی
درب جلو

 سطح بیرونی
درب عقب

 سطح بیرونی
درب جلو

کالف بدنه

گلگیر
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کردن درب جلو: 1-تنظیم 

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  الــف( پیچ هــای لوالهــای درب جلــو )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ب( پیچ هــای لوالهــای درب را پــس از اتمــام تنظیــم، بــر طبــق 

ــد. کنی

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  پ( پیچ هــای لوالهــای درب جلــو )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ت( پیچ هــای لوالهــای درب را پــس از اتمــام تنظیــم، بــر طبــق 

ــد. کنی

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

تنظیمات
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رودری درب های عقب
کردن باز 

توجه:

کردن رودری درب های عقب چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن رودری درب عقب چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  کردن رودری درب عقب جهت جلوگیری از آسیبدیدگی از پوششهای ایمنی استفاده  به هنگام باز 

کردن، رودری درب عقب دچار خراشیدگی وآسیبدیدگی نگردد.	  کنید تا در طول عملیات باز  دقت 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کردن درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب: 3- باز 

ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره داخلــی  الــف( ب

کنیــد. درب عقــب)1( را جــدا 

کنید. کلید شیشه باالبر درب عقب را باز   -4

کردن رودری درب عقب: 5- باز 

کنید. الف( چهار عدد پیچ رودری درب عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز( 
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کردن زبانه قفل درب جلو: 2- تنظیم 

چکــش  ضربــات  بــا  ســپس  کنیــد.  شــل  کمــی  را  جلــو  درب  قفــل  زبانــه  پیــچ  الــف( 

کنیــد. تنظیــم  شــکل  در  شــده  داده  نشــان  جهت هــای  در  را  زبانــه  پالســتیکی، 

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام نصب، پیچ زبانه قفل را بر طبق 

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

پس از تنظیم شدن درب جلو، بازدیدهای زیر را صورت دهید:

کنید. کرده و در صورت نیاز تعمیر  1-سایش و آسیب دیدگی درب در طول عملیات نصب را بررسی 

کنید. گشتاور مجاز سفت  2- از قرارگیری و نصب صحیح پیچ ها در محل خود اطمینان یابید. در صورت نیاز پیچ ها را با 

کنید. که آیا فواصل استاندارد بین مجموعه درب جلو و سایر اجزاء خودرو صحیح و استاندارد می باشند یاخیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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رودری درب های عقب
کردن باز 

توجه:

کردن رودری درب های عقب چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن رودری درب عقب چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنید.	  کردن رودری درب عقب جهت جلوگیری از آسیبدیدگی از پوششهای ایمنی استفاده  به هنگام باز 

کردن، رودری درب عقب دچار خراشیدگی وآسیبدیدگی نگردد.	  کنید تا در طول عملیات باز  دقت 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کردن درپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب: 3- باز 

ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ دســتگیره داخلــی  الــف( ب

کنیــد. درب عقــب)1( را جــدا 

کنید. کلید شیشه باالبر درب عقب را باز   -4

کردن رودری درب عقب: 5- باز 

کنید. الف( چهار عدد پیچ رودری درب عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز( 
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کردن زبانه قفل درب جلو: 2- تنظیم 

چکــش  ضربــات  بــا  ســپس  کنیــد.  شــل  کمــی  را  جلــو  درب  قفــل  زبانــه  پیــچ  الــف( 

کنیــد. تنظیــم  شــکل  در  شــده  داده  نشــان  جهت هــای  در  را  زبانــه  پالســتیکی، 

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام نصب، پیچ زبانه قفل را بر طبق 

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

پس از تنظیم شدن درب جلو، بازدیدهای زیر را صورت دهید:

کنید. کرده و در صورت نیاز تعمیر  1-سایش و آسیب دیدگی درب در طول عملیات نصب را بررسی 

کنید. گشتاور مجاز سفت  2- از قرارگیری و نصب صحیح پیچ ها در محل خود اطمینان یابید. در صورت نیاز پیچ ها را با 

کنید. که آیا فواصل استاندارد بین مجموعه درب جلو و سایر اجزاء خودرو صحیح و استاندارد می باشند یاخیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

خارهای رودری نو را جایگزین خارهای شکسته شده و آسیب دیده کنید.	 

پس از اتمام نصب، عملکرد درست دستگیره داخلی درب عقب را کنترل کنید.	 

  نکات ایمنی
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ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزیینــات داخلــی، خارهــای رودری درب عقــب را آزاد 

کمــی بــه ســمت بــاال فشــار دهیــد. کــرده و ســپس رودری را در جهــت فلــش 

و رودری درب  کــرده  آزاد  از دســتگیره  را  کابــل دســتگیره داخلــی درب عقــب)1(  پ( 

کنیــد. عقــب)2( را جــدا 

کردن دستگیره داخلی درب عقب: 6- باز 

الف( پنج عدد پیچ دستگیره داخلی درب عقب )فلش( را باز کنید.

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ب( با اهرم کردن یک پیچ گوشــتی نوار پیچ شــده، خارهای دســتگیره را آزاد کرده و دســتگیره 

داخلــی درب عقب)1( را جدا کنید.
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بستن

کردن میباشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

خارهای رودری نو را جایگزین خارهای شکسته شده و آسیب دیده کنید.	 

پس از اتمام نصب، عملکرد درست دستگیره داخلی درب عقب را کنترل کنید.	 

  نکات ایمنی
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ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزیینــات داخلــی، خارهــای رودری درب عقــب را آزاد 

کمــی بــه ســمت بــاال فشــار دهیــد. کــرده و ســپس رودری را در جهــت فلــش 

و رودری درب  کــرده  آزاد  از دســتگیره  را  کابــل دســتگیره داخلــی درب عقــب)1(  پ( 

کنیــد. عقــب)2( را جــدا 

کردن دستگیره داخلی درب عقب: 6- باز 

الف( پنج عدد پیچ دستگیره داخلی درب عقب )فلش( را باز کنید.

)1.5±0.5N.m :گشتاور مجاز(

ب( با اهرم کردن یک پیچ گوشــتی نوار پیچ شــده، خارهای دســتگیره را آزاد کرده و دســتگیره 

داخلــی درب عقب)1( را جدا کنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1897

47 - درب های خودرو

کنید. کانکتور بلندگوی روی درب عقب )فلش( را جدا  ب( 

گرفتــه و بــه آرامــی  گوشــه آن  گردگیــر پشــت رودری)1( را از یــک  پ( مطابــق شــکل، الیــه 

بکشــید تــا از درب جــدا شــود.

کنید. 5- بلندگوی روی درب عقب را باز 

کنید. 6- نوار دور درب عقب را باز 

کنید. 7- نوار دور شیشه درب عقب را باز 

کنید. 8- ریل شیشه درب عقب را باز 

کنید. 9- شیشه درب عقب را باز 

کنید. 10- شیشه لچکی درب عقب را باز 

کنید. 11- شیشه باالبر درب عقب را باز 

کنید. 12- قفل درب عقب را باز 

کردن درپوش دستگیره بیرونی درب عقب : 13- باز 

الــف( درپــوش پالســتیکی )فلــش( پیــچ درپــوش دســتگیره بیرونــی درب عقــب را بــاز 

ــد. کنی
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درب های عقب

کردن باز 

توجه:

کردن دربهای عقب چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن درب عقب چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنیــد تــا از افتادن درب و یا بروز آســیب دیدگی ممانعت شــود.	  کــردن درب عقــب از یــک نفرکمکــی اســتفاده  بــرای بــاز 

هشدار

کنید.	  کار از پوشش های ایمنی استفاده  جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، در طول 

کنید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نگردد.	  دقت 

کنید.	  از ایجاد خراش بر روی رودری درب عقب جلوگیری 

کنید و از چسبیدن اشیاء دیگر به آن ممانعت به عمل آورید.	  گردگیر پشت رودری را در محل مناسبی نگهداری  الیه 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- رودری درب عقب را باز 

گردگیر پشت رودری: کردن الیه  4- باز 

کنید. الف( پایه فلزی رودری درب عقب)1( را با بازکردن دو عدد پیچ آن )فلش( باز 

)5±1N.m :گشتاور مجاز(
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کنید. کانکتور بلندگوی روی درب عقب )فلش( را جدا  ب( 

گرفتــه و بــه آرامــی  گوشــه آن  گردگیــر پشــت رودری)1( را از یــک  پ( مطابــق شــکل، الیــه 

بکشــید تــا از درب جــدا شــود.

کنید. 5- بلندگوی روی درب عقب را باز 

کنید. 6- نوار دور درب عقب را باز 

کنید. 7- نوار دور شیشه درب عقب را باز 

کنید. 8- ریل شیشه درب عقب را باز 

کنید. 9- شیشه درب عقب را باز 

کنید. 10- شیشه لچکی درب عقب را باز 

کنید. 11- شیشه باالبر درب عقب را باز 

کنید. 12- قفل درب عقب را باز 

کردن درپوش دستگیره بیرونی درب عقب : 13- باز 

الــف( درپــوش پالســتیکی )فلــش( پیــچ درپــوش دســتگیره بیرونــی درب عقــب را بــاز 

ــد. کنی
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درب های عقب

کردن باز 

توجه:

کردن دربهای عقب چپ و راست یکسان است. روش باز 

کردن درب عقب چپ توضیح داده شده است. روش باز 

کنیــد تــا از افتادن درب و یا بروز آســیب دیدگی ممانعت شــود.	  کــردن درب عقــب از یــک نفرکمکــی اســتفاده  بــرای بــاز 

هشدار

کنید.	  کار از پوشش های ایمنی استفاده  جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، در طول 

کنید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نگردد.	  دقت 

کنید.	  از ایجاد خراش بر روی رودری درب عقب جلوگیری 

کنید و از چسبیدن اشیاء دیگر به آن ممانعت به عمل آورید.	  گردگیر پشت رودری را در محل مناسبی نگهداری  الیه 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. 3- رودری درب عقب را باز 

گردگیر پشت رودری: کردن الیه  4- باز 

کنید. الف( پایه فلزی رودری درب عقب)1( را با بازکردن دو عدد پیچ آن )فلش( باز 

)5±1N.m :گشتاور مجاز(
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کردن نوار دور درب عقب: 17- باز 

کنید. کردن خارها، نوار دور درب عقب)1( را جدا  الف( پس از آزاد 

کانکتور دسته سیم درب عقب: کردن  18- جدا 

ــوار پیــچ شــده جــدا  گردگیــر دســته ســیم درب عقــب را توســط یــک پیچ گوشــتی ن الــف( 

کنیــد.

کنید. کانکتور را با استفاده از پیچ گوشتی آزاد  گیره  ب( 
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کــردن پیــچ آن )فلــش( جــدا  ب( درپــوش دســتگیره بیرونــی درب عقــب)1( را پــس از بــاز 

. کنید

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

توجه:

کنیــد. زیــرا پیــچ بــا  کامــل بــاز  الزم نیســت تــا پیــچ درپــوش دســتگیره بیرونــی را بطــور 

نشــیمنگاه دســتگیره بیرونــی بصــورت یکپارچــه می باشــد.

کردن دستگیره بیرونی درب عقب: 14- باز 

الــف( دســتگیره بیرونــی درب عقــب را در جهــت فلش هــای نشــان داده شــده در شــکل را 

کنیــد. بکشــید و از روی درب جــدا 

کردن نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب: 15- باز 

کنید. کردن پیچ آن )فلش( جدا  نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب را پس از باز 

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

کردن واشر زیر دستگیره بیرونی درب عقب: ۱۶- باز 

کــرده و واشــر جلویــی  الــف( خــار اتصــال دهنــده دســتگیره بیرونــی بــه واشــر جلویــی را آزاد 

کنیــد. زیــر دســتگیره بیرونــی)1( را جــدا 

کــرده و واشــر عقبــی زیــر  ب( خــار اتصــال دهنــده دســتگیره بیرونــی بــه واشــر عقبــی را آزاد 

کنیــد. دســتگیره بیرونــی)2( را جــدا 
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کردن نوار دور درب عقب: 17- باز 

کنید. کردن خارها، نوار دور درب عقب)1( را جدا  الف( پس از آزاد 

کانکتور دسته سیم درب عقب: کردن  18- جدا 

ــوار پیــچ شــده جــدا  گردگیــر دســته ســیم درب عقــب را توســط یــک پیچ گوشــتی ن الــف( 

کنیــد.

کنید. کانکتور را با استفاده از پیچ گوشتی آزاد  گیره  ب( 
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کــردن پیــچ آن )فلــش( جــدا  ب( درپــوش دســتگیره بیرونــی درب عقــب)1( را پــس از بــاز 

. کنید

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

توجه:

کنیــد. زیــرا پیــچ بــا  کامــل بــاز  الزم نیســت تــا پیــچ درپــوش دســتگیره بیرونــی را بطــور 

نشــیمنگاه دســتگیره بیرونــی بصــورت یکپارچــه می باشــد.

کردن دستگیره بیرونی درب عقب: 14- باز 

الــف( دســتگیره بیرونــی درب عقــب را در جهــت فلش هــای نشــان داده شــده در شــکل را 

کنیــد. بکشــید و از روی درب جــدا 

کردن نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب: 15- باز 

کنید. کردن پیچ آن )فلش( جدا  نشیمنگاه دستگیره بیرونی درب عقب را پس از باز 

)7±1N.m :گشتاور مجاز(

کردن واشر زیر دستگیره بیرونی درب عقب: ۱۶- باز 

کــرده و واشــر جلویــی  الــف( خــار اتصــال دهنــده دســتگیره بیرونــی بــه واشــر جلویــی را آزاد 

کنیــد. زیــر دســتگیره بیرونــی)1( را جــدا 

کــرده و واشــر عقبــی زیــر  ب( خــار اتصــال دهنــده دســتگیره بیرونــی بــه واشــر عقبــی را آزاد 

کنیــد. دســتگیره بیرونــی)2( را جــدا 
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بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، در زمان نصب درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

هنگام نصب درب عقب، از یک فردکمکی استفاده کنید و از افتادن درب و بروز آسیب دیدگی جلوگیری کنید.	 

هشدار

کنید.	  برای نصب رودری درب عقب، از خارهای نو به جای خارهای معیوب استفاده 

ــا روی ســوراخ پیچ هــا را 	  کنیــد ت گردگیــر درب هــای چــپ و راســت را بصــورت جابجــا نصــب نکنیــد. آنهــا را بطــور دقیــق در محــل خــود نصــب  الیــه 

نپوشــاند.

کنید.	  گردگیر را در هنگام نصب نکشید، محل نصب آنها را قبال تمیز  الیه 

گردگیر پشت رودری نباید پس از نصب دارای حباب باشد و یا بصورت چروک دیده شود.	  الیه 

کنید.	  کردن و چسباندن های مکرر خودداری  کافی باشد. آن را فقط یکبار بچسبانید و از جدا  گردگیر پشت رودری باید دارای چسبندگی  الیه 

  نکات ایمنی

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام تنظیم، پیچ ها را مطابق با 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  پ( پیــچ لوالهــای درب عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

تنظیمات

کردن درب عقب: 1-تنظیم 

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان داده  الــف( لوالهــای درب عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. شــده در شــکل تنظیــم 
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کنید. کانکتور دسته سیم درب عقب )فلش( را جدا  پ( 

کردن درب عقب: 19- باز 

کنید. الف(دو عدد پیچ اتصال لوالهای درب عقب به درب عقب )فلش( را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ب(پیچ اتصال ترمز درب عقب)۱( به بدنه را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. پ(درب عقب را باز 

کردن لوال و ترمز درب عقب: 20-باز 

کنید. الف(دو عدد مهره اتصال )فلش( ترمز درب عقب و درب عقب را باز 

)10±2N.m :گشتاور مجاز(

ــوالی پایینــی)2( درب عقــب را  ــوالی باالیــی)1( و ل ب( دو عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( ل

کنیــد. بــاز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(
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بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی، در زمان نصب درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

هنگام نصب درب عقب، از یک فردکمکی استفاده کنید و از افتادن درب و بروز آسیب دیدگی جلوگیری کنید.	 

هشدار

کنید.	  برای نصب رودری درب عقب، از خارهای نو به جای خارهای معیوب استفاده 

ــا روی ســوراخ پیچ هــا را 	  کنیــد ت گردگیــر درب هــای چــپ و راســت را بصــورت جابجــا نصــب نکنیــد. آنهــا را بطــور دقیــق در محــل خــود نصــب  الیــه 

نپوشــاند.

کنید.	  گردگیر را در هنگام نصب نکشید، محل نصب آنها را قبال تمیز  الیه 

گردگیر پشت رودری نباید پس از نصب دارای حباب باشد و یا بصورت چروک دیده شود.	  الیه 

کنید.	  کردن و چسباندن های مکرر خودداری  کافی باشد. آن را فقط یکبار بچسبانید و از جدا  گردگیر پشت رودری باید دارای چسبندگی  الیه 

  نکات ایمنی

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام تنظیم، پیچ ها را مطابق با 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان  پ( پیــچ لوالهــای درب عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. داده شــده در شــکل تنظیــم 

تنظیمات

کردن درب عقب: 1-تنظیم 

کــرده و درب را در جهت هــای نشــان داده  الــف( لوالهــای درب عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. شــده در شــکل تنظیــم 
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کنید. کانکتور دسته سیم درب عقب )فلش( را جدا  پ( 

کردن درب عقب: 19- باز 

کنید. الف(دو عدد پیچ اتصال لوالهای درب عقب به درب عقب )فلش( را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. ب(پیچ اتصال ترمز درب عقب)۱( به بدنه را باز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

کنید. پ(درب عقب را باز 

کردن لوال و ترمز درب عقب: 20-باز 

کنید. الف(دو عدد مهره اتصال )فلش( ترمز درب عقب و درب عقب را باز 

)10±2N.m :گشتاور مجاز(

ــوالی پایینــی)2( درب عقــب را  ــوالی باالیــی)1( و ل ب( دو عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( ل

کنیــد. بــاز 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(
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کردن زبانه قفل درب عقب: 2- تنظیم 

کــرده و بــا ضربــات چکــش پالســتیکی  کمــی شــل  الــف( پیــچ زبانــه قفــل درب عقــب را 

کنیــد. زبانــه قفــل را در جهت هــای نشــان داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ب( پــس از اتمــام تنظیــم، پیــچ زبانــه قفــل درب عقــب را برطبــق 

کنیــد.

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

پس از اتمام تنظیم درب عقب، بازدیدها زیر را انجام دهید:

کنید و در صورت نیاز تعمیر و رفع عیب نمایید. 1-سایش و یا تغییر شکل درب عقب را بررسی 

کنید. گشتاور مجاز سفت  2- از نصب درست پیچ ها در محل خود مطمئن شوید و در صورت نیاز آنها را با 

کنید. که آیا فواصل بین درب عقب و سایر اجزاء خودرو استاندارد می باشد یا خیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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کنید. گشتاور مجاز سفت  ت( پس از اتمام نصب، پیچ ها را مطابق با 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

ح زیر می باشد: ج( فواصل استاندارد بین درب عقب و اجزاء مختلف خودرو به شر

چ( پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح درب عقب با درب جلو مطمئن شوید.

0+10mm مقدار استاندارد

کالف بدنه مطمئن شوید. ه( پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین درب عقب و 

1.0+0.5mm مقدار استاندارد

0

-1.0

کالف بدنه

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
درب جلو

کالف بدنه
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کردن زبانه قفل درب عقب: 2- تنظیم 

کــرده و بــا ضربــات چکــش پالســتیکی  کمــی شــل  الــف( پیــچ زبانــه قفــل درب عقــب را 

کنیــد. زبانــه قفــل را در جهت هــای نشــان داده شــده در شــکل تنظیــم 

گشــتاور مجــاز ســفت  ب( پــس از اتمــام تنظیــم، پیــچ زبانــه قفــل درب عقــب را برطبــق 

کنیــد.

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی

پس از اتمام تنظیم درب عقب، بازدیدها زیر را انجام دهید:

کنید و در صورت نیاز تعمیر و رفع عیب نمایید. 1-سایش و یا تغییر شکل درب عقب را بررسی 

کنید. گشتاور مجاز سفت  2- از نصب درست پیچ ها در محل خود مطمئن شوید و در صورت نیاز آنها را با 

کنید. که آیا فواصل بین درب عقب و سایر اجزاء خودرو استاندارد می باشد یا خیر؟ در صورت نیاز تنظیم  کنید  3- بررسی 
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کنید. گشتاور مجاز سفت  ت( پس از اتمام نصب، پیچ ها را مطابق با 

)55±5N.m :گشتاور مجاز(

ح زیر می باشد: ج( فواصل استاندارد بین درب عقب و اجزاء مختلف خودرو به شر

چ( پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح درب عقب با درب جلو مطمئن شوید.

0+10mm مقدار استاندارد

کالف بدنه مطمئن شوید. ه( پس از اتمام تنظیم، از استاندارد بودن اختالف سطح بین درب عقب و 

1.0+0.5mm مقدار استاندارد

0

-1.0

کالف بدنه

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
 درب عقب

 سطح بیرونی
درب جلو

کالف بدنه
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کردن دستگیره بازکن درب صندوق: 5- باز 

الف(دستگیره بازکن درب صندوق)1( را از محل خود در آورید.

کنید. کانکتور دسته سیم قفل درب صندوق)1( را جدا  ب( 

کــرده و ســوئیچ الدری درب صنــدوق)2(  ک عقــب)1( را جــدا  کانکتــور چراغ هــای پــال پ( 

کنیــد. را بــاز 

ــوار  ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی ن ــای دســته ســیم درب صنــدوق عقــب را ب ت( خاره

کنیــد. پیــچ شــده آزاد 
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درب صندوق عقب
کردن  باز 

در زمان باز کردن درب صندوق عقب از فرد دیگری کمک بگیرید و از افتادن و یا بسته شدن ناگهانی درب صندوق جلوگیری کنید.	 

هشدار

کنید.	  کردن درب صندوق عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن درب صندوق جلوگیری  از خراش افتادن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کردن بوش تنظیم ارتفاع درب صندوق: 3-باز 

عقربه هــای  جهــت  خــالف  در  را  صنــدوق)1(  درب  ارتفــاع  تنظیــم  الف(بوش هــای 

کنیــد. بــاز  و  ســاعت بچرخانیــد 

کردن موکت درب صندوق: 4- باز 

کــرده و موکــت درب صنــدوق عقــب)1( را جــدا  الــف( خارهــای پالســتیکی )فلــش( را بــاز 

کنیــد.
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کردن دستگیره بازکن درب صندوق: 5- باز 

الف(دستگیره بازکن درب صندوق)1( را از محل خود در آورید.

کنید. کانکتور دسته سیم قفل درب صندوق)1( را جدا  ب( 

کــرده و ســوئیچ الدری درب صنــدوق)2(  ک عقــب)1( را جــدا  کانکتــور چراغ هــای پــال پ( 

کنیــد. را بــاز 

ــوار  ــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی ن ــای دســته ســیم درب صنــدوق عقــب را ب ت( خاره

کنیــد. پیــچ شــده آزاد 
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درب صندوق عقب
کردن  باز 

در زمان باز کردن درب صندوق عقب از فرد دیگری کمک بگیرید و از افتادن و یا بسته شدن ناگهانی درب صندوق جلوگیری کنید.	 

هشدار

کنید.	  کردن درب صندوق عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن درب صندوق جلوگیری  از خراش افتادن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کردن بوش تنظیم ارتفاع درب صندوق: 3-باز 

عقربه هــای  جهــت  خــالف  در  را  صنــدوق)1(  درب  ارتفــاع  تنظیــم  الف(بوش هــای 

کنیــد. بــاز  و  ســاعت بچرخانیــد 

کردن موکت درب صندوق: 4- باز 

کــرده و موکــت درب صنــدوق عقــب)1( را جــدا  الــف( خارهــای پالســتیکی )فلــش( را بــاز 

کنیــد.
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کــرده و درب صنــدوق عقــب  پ( پیچ هــای لــوالی درب صنــدوق عقــب )فلــش(را شــل 

کنیــد. رادرجهــت هــای نمایــش داده شــده درشــکل تنظیــم 

کنید. گشتاور مجازسفت  ت( پس ازاتمام تنظیم ،پیچ ها را مطابق با

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

ح زیر میباشد: فواصل استاندارد بین درب صندوق عقب و اجزاء مختلف خودرو به شر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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د( چهارعــدد پیــچ اتصــال )فلــش( لوالهــای درب صنــدوق بــه درب صنــدوق عقــب را بــاز 

کنیــد. کــرده و درب صنــدوق را از خــودرو جــدا 

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

برای نصب درب صندوق عقب از فرد دیگری کمک بگیرید و از افتادن و یا بسته شدن ناگهانی درب صندوق و بروز آسیب دیدگی ممانعت کنید.	 

هشدار

کنید.	  در زمان نصب درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان نصب درب صندوق دچار آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

تنظیمات

کردن درب صندوق عقب: 1-تنظیم 

کــرده و درب صنــدوق عقــب  الــف( پیچ هــای لــوالی درب صنــدوق عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. را در جهت هــای نشــان داده شــده در شــکل تنظیــم 

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام تنظیم، پیچ ها را مطابق با 

)25±2N.m :گشتاور مجاز(
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کــرده و درب صنــدوق عقــب  پ( پیچ هــای لــوالی درب صنــدوق عقــب )فلــش(را شــل 

کنیــد. رادرجهــت هــای نمایــش داده شــده درشــکل تنظیــم 

کنید. گشتاور مجازسفت  ت( پس ازاتمام تنظیم ،پیچ ها را مطابق با

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

ح زیر میباشد: فواصل استاندارد بین درب صندوق عقب و اجزاء مختلف خودرو به شر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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د( چهارعــدد پیــچ اتصــال )فلــش( لوالهــای درب صنــدوق بــه درب صنــدوق عقــب را بــاز 

کنیــد. کــرده و درب صنــدوق را از خــودرو جــدا 

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

بستن

کردن می باشد. ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل باز 

برای نصب درب صندوق عقب از فرد دیگری کمک بگیرید و از افتادن و یا بسته شدن ناگهانی درب صندوق و بروز آسیب دیدگی ممانعت کنید.	 

هشدار

کنید.	  در زمان نصب درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان نصب درب صندوق دچار آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

تنظیمات

کردن درب صندوق عقب: 1-تنظیم 

کــرده و درب صنــدوق عقــب  الــف( پیچ هــای لــوالی درب صنــدوق عقــب )فلــش( را شــل 

کنیــد. را در جهت هــای نشــان داده شــده در شــکل تنظیــم 

کنید. گشتاور مجاز سفت  ب( پس از اتمام تنظیم، پیچ ها را مطابق با 

)25±2N.m :گشتاور مجاز(
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درستگیره درب صندوق 

کردن باز 

کنید.	   هنگام بازکردن دستگیره درب صندوق از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تادرطول عملیات ،سطوح رنگی بدنه دچارآسیب دیدگی نشوند.	 

کنید.	  کانکتور  دستگیره درب صندوق رابه درستی وصل 

کنید.	  پس ازاتمام نصب ،عملکرد صحیح  دستگیره درب صندوق را تست 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتورراخاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2-سر باتری منفی را جدا

3-بازکردن  دستگیره درب صندوق:

گوشــتی نوارپیــچ  الــف( خارهــای  دســتگیره درب صنــدوق را بــا اســتفاده ازیــک پیــچ 

شــده آزادکنیــد.

کــرده و  دســتگیره درب صندوق)1( ب( کانکتــور  دســتگیره درب صنــدوق )فلش(راجــدا 

کنید. ج  را خــار

بستن

ترتیب مراحل بستن ،عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کردن ارتفاع درب صندوق بااستفاده ازبوش های تنظیم ارتفاع : 2-تنظیم 

الــف( بــا چرخانــدن بوش هــای تنظیــم ارتفــاع درجهــت عقربــه هــای ســاعت یاخــالف آن 

کنیــد. کــم یــا زیــاد  ارتفــاع درب صنــدوق را

ب( پــس ازاتمــام تنظیــم ،اســتاندارد بــودن فاصلــه بیــن درب صنــدوق عقــب وچــراغ 

کنیــد. عقــب رابررســی 

)-1.0±1.0m.m :مقدار استاندارد(

کردن زبانه قفل درب صندوق : 3-تنظیم 

کــرده و ســپس باضربــات چکــش  کمــی شــل  الــف( پیــچ زبانــه قفــل درب صنــدوق عقــب را

کنیــد. پالســتیکی ،اقــدام بــه تنظیــم آن درجهــت هــای نشــان داده شــده درشــکل 

گشــتاور  ب( پــس ازاتمــام تنظیــم ،پیــچ زبانــه قفــل درب صنــدوق عقــب رامطابــق با

کنیــد. مجــاز ســفت 

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی:

پس از اتمام عملیات تنظیم درب صندوق عقب،بازدیدهای زیررا انجام دهید :

کنید. کنید ودر صورت نیاز اقدام به تعمیرورفع عیب  1-سایش یا تغییرشکل درب صندوق رابررسی 

کنید. گشتاور مجازسفت  2-ازنصب صحیح پیچ ها درمحل خود مطمئن شده ودرصورت نیاز آنهارابا

کنید. کنیدکه آیافواصل بین درب صندوق عقب وسایراجزاء خودرو استاندارد می باشد یا خیر؟درصورت نیازتنظیم  ۳-بررسی 
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درستگیره درب صندوق 

کردن باز 

کنید.	   هنگام بازکردن دستگیره درب صندوق از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تادرطول عملیات ،سطوح رنگی بدنه دچارآسیب دیدگی نشوند.	 

کنید.	  کانکتور  دستگیره درب صندوق رابه درستی وصل 

کنید.	  پس ازاتمام نصب ،عملکرد صحیح  دستگیره درب صندوق را تست 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتورراخاموش  1-کلیه لوازم برقی و 

کنید. 2-سر باتری منفی را جدا

3-بازکردن  دستگیره درب صندوق:

گوشــتی نوارپیــچ  الــف( خارهــای  دســتگیره درب صنــدوق را بــا اســتفاده ازیــک پیــچ 

شــده آزادکنیــد.

کــرده و  دســتگیره درب صندوق)1( ب( کانکتــور  دســتگیره درب صنــدوق )فلش(راجــدا 

کنید. ج  را خــار

بستن

ترتیب مراحل بستن ،عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کردن ارتفاع درب صندوق بااستفاده ازبوش های تنظیم ارتفاع : 2-تنظیم 

الــف( بــا چرخانــدن بوش هــای تنظیــم ارتفــاع درجهــت عقربــه هــای ســاعت یاخــالف آن 

کنیــد. کــم یــا زیــاد  ارتفــاع درب صنــدوق را

ب( پــس ازاتمــام تنظیــم ،اســتاندارد بــودن فاصلــه بیــن درب صنــدوق عقــب وچــراغ 

کنیــد. عقــب رابررســی 

)-1.0±1.0m.m :مقدار استاندارد(

کردن زبانه قفل درب صندوق : 3-تنظیم 

کــرده و ســپس باضربــات چکــش  کمــی شــل  الــف( پیــچ زبانــه قفــل درب صنــدوق عقــب را

کنیــد. پالســتیکی ،اقــدام بــه تنظیــم آن درجهــت هــای نشــان داده شــده درشــکل 

گشــتاور  ب( پــس ازاتمــام تنظیــم ،پیــچ زبانــه قفــل درب صنــدوق عقــب رامطابــق با

کنیــد. مجــاز ســفت 

)23±1N.m :گشتاور مجاز(

بازدید و بررسی:

پس از اتمام عملیات تنظیم درب صندوق عقب،بازدیدهای زیررا انجام دهید :

کنید. کنید ودر صورت نیاز اقدام به تعمیرورفع عیب  1-سایش یا تغییرشکل درب صندوق رابررسی 

کنید. گشتاور مجازسفت  2-ازنصب صحیح پیچ ها درمحل خود مطمئن شده ودرصورت نیاز آنهارابا

کنید. کنیدکه آیافواصل بین درب صندوق عقب وسایراجزاء خودرو استاندارد می باشد یا خیر؟درصورت نیازتنظیم  ۳-بررسی 
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کنید. گیر)1(در سمت چپ و راست راباز  3-بست نگهدارنده میله های ضربه 

کردن آن الزامی است.	  پس از اتمام عملیات نصب درب صندوق ،تنظیم 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن ،عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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لوالی درب صندوق عقب 

کردن  باز 

توجه :

روش بازکردن لوالی چپ وراست درب صندوق یکسان می باشد.

روش بازکردن لوالی چپ درب صندوق توضیح داده شده است.

کنیــد واز افتــادن یابســته شــدن ناگهانــی درب صنــدوق و بــروز آســیب دیدگــی جلوگیــری 	  بــرای بازکــردن لــوالی درب صنــدوق ازیــک فــرد کمکــی اســتفاده 

کنید.

هشدار

کنید.	  درزمان بازکردن لوالی درب صندوق جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ،ازپوشش های ایمنی استفاده 

کنیــد، درغیراینصــورت بدنــه خــودرو یــا شیشــه عقــب دچــار آســیب دیدگــی 	  درزمــان بازکــردن لــوالی درب صنــدوق از افتــادن درب صنــدوق جلوگیــری 

خواهندشد.

  نکات ایمنی

1-بازکردن لوالی درب صندوق :

الــف( چهــار عــدد پیــچ اتصــال لــوالی درب صنــدوق عقــب بــه بدنــه )فلــش(را بازکــرده 

ــد. ــرون بیاوری ــوالی درب صنــدوق رابی ول

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

گیر چپ و راست درب صندوق )1(را بیرون بیاورید. 2-میله های ضربه 
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کنید. گیر)1(در سمت چپ و راست راباز  3-بست نگهدارنده میله های ضربه 

کردن آن الزامی است.	  پس از اتمام عملیات نصب درب صندوق ،تنظیم 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن ،عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1910
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لوالی درب صندوق عقب 

کردن  باز 

توجه :

روش بازکردن لوالی چپ وراست درب صندوق یکسان می باشد.

روش بازکردن لوالی چپ درب صندوق توضیح داده شده است.

کنیــد واز افتــادن یابســته شــدن ناگهانــی درب صنــدوق و بــروز آســیب دیدگــی جلوگیــری 	  بــرای بازکــردن لــوالی درب صنــدوق ازیــک فــرد کمکــی اســتفاده 

کنید.

هشدار

کنید.	  درزمان بازکردن لوالی درب صندوق جهت جلوگیری از آسیب دیدگی ،ازپوشش های ایمنی استفاده 

کنیــد، درغیراینصــورت بدنــه خــودرو یــا شیشــه عقــب دچــار آســیب دیدگــی 	  درزمــان بازکــردن لــوالی درب صنــدوق از افتــادن درب صنــدوق جلوگیــری 

خواهندشد.

  نکات ایمنی

1-بازکردن لوالی درب صندوق :

الــف( چهــار عــدد پیــچ اتصــال لــوالی درب صنــدوق عقــب بــه بدنــه )فلــش(را بازکــرده 

ــد. ــرون بیاوری ــوالی درب صنــدوق رابی ول

)25±2N.m :گشتاور مجاز(

گیر چپ و راست درب صندوق )1(را بیرون بیاورید. 2-میله های ضربه 
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 آشنایی

معرفی
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48 - تزئینات بیرونی

آشــنایی............................................... 1913

1913........................................ معرفــی 

استانداردها..................................... 1916

ــزار............................................ 1917 اب

نگهــداری................................1918 و  ســرویس 

جلــو.......................................1918 ســپر 

کــردن......................................1918 بــاز 

کــردن..................................1920 دمونتــاژ 

کــردن....................................1922 مونتاژ 

بستن..........................................1922

کنــاری ســپر جلــو........................1923 پایه هــای 

کــردن.....................................1923 بــاز 

بستن..........................................1923

پایه وســطی ســپر جلــو............................1924

کــردن......................................1924 بــاز 

بستن..........................................1924

دیــاق ســپر جلــو..................................1925

کــردن.......................................1925 بــاز 

بستن..........................................1925

خ جلــو................................1926 بادگیــر چــر

کــردن......................................1926 بــاز 

بستن..........................................1926

خ جلــو..............................1927 شــل گیر چــر

کــردن.......................................1927 بــاز 

بستن..........................................1927

گلگیــر جلــو......................................1928

کــردن......................................1928 بــاز 

بستن..........................................1929

قــاب زیــر ســپر جلــو..............................1930

ــردن.......................................1920 ک ــاز  ب

بســتن.......................................... 1930

عقــب.....................................1931 ســپر 

کــردن.......................................1931 ــاز  ب

کــردن..................................1933 دمونتــاژ 

کــردن....................................1934 مونتاژ 

بستن..........................................1934

کنــاری ســپر عقــب.......................1935 پایه هــای 

کــردن......................................1935 بــاز 

بستن..........................................1935

عقــب...............................1936 ســپر  دیــاق 

کــردن......................................1936 بــاز 

بستن..........................................1936

خ عقــب.............................1937 شــل گیر چــر

کــردن......................................1937 بــاز 

بستن..........................................1937

کــن.................................1938 قــاب بــرف پا

کــردن......................................1938 بــاز 

بستن..........................................1939

ک......................................1940 بــا درب 

کــردن.......................................1940 بــاز 

بســتن.......................................... 1940

آرم هــای عقــب...................................1941

کــردن........................................1941 باز 

بســتن ..........................................1941
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 آشنایی

معرفی
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48 - تزئینات بیرونی

آشــنایی............................................... 1913

1913........................................ معرفــی 

استانداردها..................................... 1916

ــزار............................................ 1917 اب

نگهــداری................................1918 و  ســرویس 

جلــو.......................................1918 ســپر 

کــردن......................................1918 بــاز 

کــردن..................................1920 دمونتــاژ 

کــردن....................................1922 مونتاژ 

بستن..........................................1922

کنــاری ســپر جلــو........................1923 پایه هــای 

کــردن.....................................1923 بــاز 

بستن..........................................1923

پایه وســطی ســپر جلــو............................1924

کــردن......................................1924 بــاز 

بستن..........................................1924

دیــاق ســپر جلــو..................................1925

کــردن.......................................1925 بــاز 

بستن..........................................1925

خ جلــو................................1926 بادگیــر چــر

کــردن......................................1926 بــاز 

بستن..........................................1926

خ جلــو..............................1927 شــل گیر چــر

کــردن.......................................1927 بــاز 

بستن..........................................1927

گلگیــر جلــو......................................1928

کــردن......................................1928 بــاز 

بستن..........................................1929

قــاب زیــر ســپر جلــو..............................1930

ــردن.......................................1920 ک ــاز  ب

بســتن.......................................... 1930

عقــب.....................................1931 ســپر 

کــردن.......................................1931 ــاز  ب

کــردن..................................1933 دمونتــاژ 

کــردن....................................1934 مونتاژ 

بستن..........................................1934

کنــاری ســپر عقــب.......................1935 پایه هــای 

کــردن......................................1935 بــاز 

بستن..........................................1935

عقــب...............................1936 ســپر  دیــاق 

کــردن......................................1936 بــاز 

بستن..........................................1936

خ عقــب.............................1937 شــل گیر چــر

کــردن......................................1937 بــاز 

بستن..........................................1937

کــن.................................1938 قــاب بــرف پا

کــردن......................................1938 بــاز 

بستن..........................................1939

ک......................................1940 بــا درب 

کــردن.......................................1940 بــاز 

بســتن.......................................... 1940

آرم هــای عقــب...................................1941

کــردن........................................1941 باز 

بســتن ..........................................1941
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48 - تزئینات بیرونی

۲- پایه سمت راست سپر عقب خ عقب راست گیر چر ۱- شل 

۴-  سپر عقب ۳- دیاق سپر عقب

خ عقب چپ گیر چر ۶- شل  ۵- پایه سمت چپ سپر عقب

کلــی  کــرده و از شــدت آن هــا می کاهــد. بطــور  کــه ضربــات وارده از قســمت های جلــو وعقــب خــودرو را جــذب  ســپر  و دیــاق ســپر نوعــی تجهیــزات حفاظتــی می باشــند 

گل پخش کــن،  خ جلــو،  گیــر چــر خ جلــو، شــل  کنــاری ســپر جلــو، پایــه  وســطی ســپر جلــو، بادگیــر چــر تزئینــات بیرونــی خــودرو از ســپر جلــو، دیــاق ســپر جلــو، پایه هــای 

ک تشــکیل یافتــه  ک کــن و درب بــا خ عقــب، قــاب بــرف پا کنــاری و وســطی ســپر عقــب، دیــاق ســپر عقــب، شــل گیر چــر قــاب زیــر ســپر جلــو، ســپر عقــب، پایه هــای 

اســت.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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48 - تزئینات بیرونی

۲- صفحه آب گیر سمت چپ قاب برف پا ک کن ۱- قاب بیرونی لچکی جلو چپ

کن جلو چپ گل پخش   -۴ کن گیر چپ قاب برف پا ۳- ضربه 

خ جلو چپ ۶- شل گیر چر ۵- پایه سمت چپ سپر جلو

۸- قاب زیر سپر جلو ۷-گلگیر جلو چپ

۱۰- پایه وسطی سپر جلو ۹- دیاق سپر جلو

خ جلو راست ۱۲- شل گیر چر ۱۱- سپر جلو

۱۴- پایه سمت راست سپر جلو گلگیر جلو راست  -۱۳

ک کن  گیر راست قاب برف پا ۱۶-ضربه  کن جلو راست گل پخش   -۱۵

۱۸- قاب بیرونی لچکی جلو راست ۱۷- صفحه آب گیر سمت راست قاب برف پا ک کن

ک کن ۲۰-نوار قاب برف  پا ک کن ۱۹-قاب برف پا
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48 - تزئینات بیرونی

۲- پایه سمت راست سپر عقب خ عقب راست گیر چر ۱- شل 

۴-  سپر عقب ۳- دیاق سپر عقب

خ عقب چپ گیر چر ۶- شل  ۵- پایه سمت چپ سپر عقب

کلــی  کــرده و از شــدت آن هــا می کاهــد. بطــور  کــه ضربــات وارده از قســمت های جلــو وعقــب خــودرو را جــذب  ســپر  و دیــاق ســپر نوعــی تجهیــزات حفاظتــی می باشــند 

گل پخش کــن،  خ جلــو،  گیــر چــر خ جلــو، شــل  کنــاری ســپر جلــو، پایــه  وســطی ســپر جلــو، بادگیــر چــر تزئینــات بیرونــی خــودرو از ســپر جلــو، دیــاق ســپر جلــو، پایه هــای 

ک تشــکیل یافتــه  ک کــن و درب بــا خ عقــب، قــاب بــرف پا کنــاری و وســطی ســپر عقــب، دیــاق ســپر عقــب، شــل گیر چــر قــاب زیــر ســپر جلــو، ســپر عقــب، پایه هــای 

اســت.
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48 - تزئینات بیرونی

۲- صفحه آب گیر سمت چپ قاب برف پا ک کن ۱- قاب بیرونی لچکی جلو چپ

کن جلو چپ گل پخش   -۴ کن گیر چپ قاب برف پا ۳- ضربه 

خ جلو چپ ۶- شل گیر چر ۵- پایه سمت چپ سپر جلو

۸- قاب زیر سپر جلو ۷-گلگیر جلو چپ

۱۰- پایه وسطی سپر جلو ۹- دیاق سپر جلو

خ جلو راست ۱۲- شل گیر چر ۱۱- سپر جلو

۱۴- پایه سمت راست سپر جلو گلگیر جلو راست  -۱۳

ک کن  گیر راست قاب برف پا ۱۶-ضربه  کن جلو راست گل پخش   -۱۵

۱۸- قاب بیرونی لچکی جلو راست ۱۷- صفحه آب گیر سمت راست قاب برف پا ک کن

ک کن ۲۰-نوار قاب برف  پا ک کن ۱۹-قاب برف پا
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ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

49 - EXTERIOR

49–7

49

Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

ابزار در آوردن تزیینات داخلی

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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48 - تزئینات بیرونی

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

1.5±0.5 خ جلو به سپر جلو پیچ اتصال شل گیر چر

5±1 پیچ باالیی سپر جلو

1.5±0.5 پیچ پایه آرم جلو

1.5±0.5 پیچ چراغ رانندگی در روز

4.5±1 کناری سپر جلو پیچ پایه های 

4.5±1 پیچ پایه وسطی سپر جلو

کش 7±1 پیچ اتصال لوله ورودی هوا

25±3.5 پیچ اتصال دیاق سپر جلو

1.5±1 خ جلو پیچ بادگیر چر

1.5±1 خ جلو پیچ شل  گیر چر

4.5±1 خ جلو کن چر گل پخش  پیچ 

گلگیر جلو 6±1 پیچ 

1.5±0.5 پیچ قاب زیر سپر جلو

پیچ پایینی سپر جلو 5±1

1.5±0.5 پیچ قاب زیر موتور

1.5±0.5 پیچ اتصال سپر عقب

پیچ اتصال سپر عقب 5±1

1.5±1 خ عقب به سپر عقب پیچ اتصال شل گیر چر

1.5±0.5 کناری سپر عقب پیچ پایه های 

1.5±0.5 پیچ پایه وسط چپ سپر عقب

1.5±0.5 پیچ پایه وسطی سپر عقب

25±3.5 مهره دیاق سپر عقب

1.5±1 خ عقب گیر چر پیچ شل 

3.0±0.5 ک کن پیچ قاب برف پا

10±1.5 ک پیچ درب با

استانداردها

گشتاور های مجاز جدول 
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ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

49 - EXTERIOR

49–7

49

Tool

General Tool

Interior Crow Plate

RCH0000025

ابزار در آوردن تزیینات داخلی
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48 - تزئینات بیرونی

)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

1.5±0.5 خ جلو به سپر جلو پیچ اتصال شل گیر چر

5±1 پیچ باالیی سپر جلو

1.5±0.5 پیچ پایه آرم جلو

1.5±0.5 پیچ چراغ رانندگی در روز

4.5±1 کناری سپر جلو پیچ پایه های 

4.5±1 پیچ پایه وسطی سپر جلو

کش 7±1 پیچ اتصال لوله ورودی هوا

25±3.5 پیچ اتصال دیاق سپر جلو

1.5±1 خ جلو پیچ بادگیر چر

1.5±1 خ جلو پیچ شل  گیر چر

4.5±1 خ جلو کن چر گل پخش  پیچ 

گلگیر جلو 6±1 پیچ 

1.5±0.5 پیچ قاب زیر سپر جلو

پیچ پایینی سپر جلو 5±1

1.5±0.5 پیچ قاب زیر موتور

1.5±0.5 پیچ اتصال سپر عقب

پیچ اتصال سپر عقب 5±1

1.5±1 خ عقب به سپر عقب پیچ اتصال شل گیر چر

1.5±0.5 کناری سپر عقب پیچ پایه های 

1.5±0.5 پیچ پایه وسط چپ سپر عقب

1.5±0.5 پیچ پایه وسطی سپر عقب

25±3.5 مهره دیاق سپر عقب

1.5±1 خ عقب گیر چر پیچ شل 

3.0±0.5 ک کن پیچ قاب برف پا

10±1.5 ک پیچ درب با

استانداردها

گشتاور های مجاز جدول 
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ــی ســپر  ــازده عــدد پیــچ باالئ ــد و ســپس ی ــا ارتفــاع مناســبی پاییــن بیاوری ت( خــودرو را ت

ــد. کنی ــاز  ــش( را ب جلو)فل

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید(. کنید)خارهای مشابه سمت راست را نیز باز  د( خارهای سپر جلو را باز 

ــو را از  کــرده و مجموعــه ســپر جل کانکتــور  چراغ هــای رانندگــی در روز )فلــش( را جــدا  ج( 

کنیــد. خــودرو جــدا 
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48 - تزئینات بیرونی

سپر جلو

کردن باز 

کنید.	  کردن سپر جلو به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن سپر جلو، از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشوند.	 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کردن سپر جلو: ۳- باز 

کنیــد.  کــرده و پیچ هــای جانبــی ســپر جلو)فلــش(را بــاز  الــف( خــودرو را بــا جــک بلنــد 

کنیــد. پیچ هــای مشــابه در ســمت راســت را نیــز بــاز 

)1.5±0.5N.mمجاز )گشتاور  

کنید. ب( نه عدد پیچ قسمت زیرین سپر جلو)فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کــش)۱(  کــرده و لولــه هوا کش)فلــش( را بــاز  پ( دو عــدد پیــچ اتصــال لولــه محفظــه هوا

را بیــرون بیاوریــد.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(
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ــی ســپر  ــازده عــدد پیــچ باالئ ــد و ســپس ی ــا ارتفــاع مناســبی پاییــن بیاوری ت( خــودرو را ت

ــد. کنی ــاز  ــش( را ب جلو)فل

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید(. کنید)خارهای مشابه سمت راست را نیز باز  د( خارهای سپر جلو را باز 

ــو را از  کــرده و مجموعــه ســپر جل کانکتــور  چراغ هــای رانندگــی در روز )فلــش( را جــدا  ج( 

کنیــد. خــودرو جــدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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سپر جلو

کردن باز 

کنید.	  کردن سپر جلو به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن سپر جلو، از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشوند.	 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کردن سپر جلو: ۳- باز 

کنیــد.  کــرده و پیچ هــای جانبــی ســپر جلو)فلــش(را بــاز  الــف( خــودرو را بــا جــک بلنــد 

کنیــد. پیچ هــای مشــابه در ســمت راســت را نیــز بــاز 

)1.5±0.5N.mمجاز )گشتاور  

کنید. ب( نه عدد پیچ قسمت زیرین سپر جلو)فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کــش)۱(  کــرده و لولــه هوا کش)فلــش( را بــاز  پ( دو عــدد پیــچ اتصــال لولــه محفظــه هوا

را بیــرون بیاوریــد.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(
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کردن مجموعه جلو پنجره: ۴- باز 

کنید. الف( یازده عدد پیچ دورتادور جلو پنجره )فلش( را باز 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب(مجموعه جلو پنجره را جدا 

۵-بازکردن شبکه توری جلو پنجره:

الــف( خارهــای شــبکه تــوری جلــو پنجــره را توســط یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ  شــده آزاد 

کنیــد.

کنید. ب( شبکه توری )۱( را از مجموعه جلوپنجره جدا 

کردن چراغ رانندگی در روز: ۶-باز 

الف( چهار عدد پیچ اتصال)فلش( را باز کنید.

کنید. ب( شبکه توری )۱( را از مجموعه جلوپنجره جدا 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( چراغ رانندگی در روز)۱( را از مجموعه سپر جدا 

کردن قاب توری چراغ رانندگی در روز: ۷-باز 

الف( خارهای دورتادور قاب را توسط یک پیچ گوشتی نوار پیچ شده آزاد کنید.

کنید. ب( قاب توری چراغ رانندگی در روز را جدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید.	  کردن سپر جلو به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن سپر جلو، از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشوند.	 

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کردن درپوش بکسل بند سپر جلو: ۱- باز 

الــف( درپــوش بکســل بنــد ســپر جلــو را با اســتفاده از یک پیچ گوشــتی نــوار پیچ شــده، از محل 

نصــب  خــود بلند کنید.

ب(درپوش بکسل بند سپر جلو) ۱( را جدا کنید.

کردن آرم جلو: ۲- باز 

الــف( توســط یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، آرم جلــوی ســپر را  از  جــای خــود بلنــد 

ــد. کنی

ب(آرم جلوی سپر)۱( را از سپر جلو جدا کنید.

کردن پایه آرم جلو: ۳- باز 

کــرده و ســپس پایــه آرم جلــوی ســپر)۱( را جــدا  الــف( شــش عــدد  پیــچ )فلــش( را بــاز 

کنیــد.
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کردن مجموعه جلو پنجره: ۴- باز 

کنید. الف( یازده عدد پیچ دورتادور جلو پنجره )فلش( را باز 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب(مجموعه جلو پنجره را جدا 

۵-بازکردن شبکه توری جلو پنجره:

الــف( خارهــای شــبکه تــوری جلــو پنجــره را توســط یــک پیچ گوشــتی نــوار پیــچ  شــده آزاد 

کنیــد.

کنید. ب( شبکه توری )۱( را از مجموعه جلوپنجره جدا 

کردن چراغ رانندگی در روز: ۶-باز 

الف( چهار عدد پیچ اتصال)فلش( را باز کنید.

کنید. ب( شبکه توری )۱( را از مجموعه جلوپنجره جدا 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ب( چراغ رانندگی در روز)۱( را از مجموعه سپر جدا 

کردن قاب توری چراغ رانندگی در روز: ۷-باز 

الف( خارهای دورتادور قاب را توسط یک پیچ گوشتی نوار پیچ شده آزاد کنید.

کنید. ب( قاب توری چراغ رانندگی در روز را جدا 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید.	  کردن سپر جلو به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی از پوشش های ایمنی استفاده  در زمان باز 

کنید.	  کردن سپر جلو، از اعمال نیروی بیش از حد خودداری  هنگام جدا 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در زمان عملیات دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشوند.	 

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کردن درپوش بکسل بند سپر جلو: ۱- باز 

الــف( درپــوش بکســل بنــد ســپر جلــو را با اســتفاده از یک پیچ گوشــتی نــوار پیچ شــده، از محل 

نصــب  خــود بلند کنید.

ب(درپوش بکسل بند سپر جلو) ۱( را جدا کنید.

کردن آرم جلو: ۲- باز 

الــف( توســط یــک پیچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، آرم جلــوی ســپر را  از  جــای خــود بلنــد 

ــد. کنی

ب(آرم جلوی سپر)۱( را از سپر جلو جدا کنید.

کردن پایه آرم جلو: ۳- باز 

کــرده و ســپس پایــه آرم جلــوی ســپر)۱( را جــدا  الــف( شــش عــدد  پیــچ )فلــش( را بــاز 

کنیــد.
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کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن پایه های چپ و راست سپر جلو یکسان است.

روش بازکردن پایه  سمت چپ سپر جلو توضیح داده شده است.

کناری سپر جلو پایه های 

بازکردن

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳- مجموعه سپر جلو را باز 

کردن پایه سمت چپ سپر جلو: ۴- باز 

الف( دو عدد پیچ)فلش( را باز کرده و پایه سمت چپ سپر جلو)۱( را جدا باز کنید.

)4.5±1N.mگشتاور مجاز(
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کنید.	  هنگام دمونتاژ مجموعه سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از آسیب دیدگی و خراش افتادن بر روی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنید.	  در زمان بستن سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از خراش افتادن و آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

پــس از اتمــام عملیــات، نســبت بــه نصــب صحیــح مجموعــه ســپر جلــو و اســتاندارد بــودن فواصــل آن بــا اجــزا مختلــف بدنــه خــودرو اطمینــان حاصــل 	 

. کنید

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن مونتاژ 

بستن

ترتیب مراحل مونتاژ، عکس مراحل دمونتاژ می باشد.

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن پایه های چپ و راست سپر جلو یکسان است.

روش بازکردن پایه  سمت چپ سپر جلو توضیح داده شده است.

کناری سپر جلو پایه های 

بازکردن

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳- مجموعه سپر جلو را باز 

کردن پایه سمت چپ سپر جلو: ۴- باز 

الف( دو عدد پیچ)فلش( را باز کرده و پایه سمت چپ سپر جلو)۱( را جدا باز کنید.

)4.5±1N.mگشتاور مجاز(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1922

48 - تزئینات بیرونی

کنید.	  هنگام دمونتاژ مجموعه سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از آسیب دیدگی و خراش افتادن بر روی سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنید.	  در زمان بستن سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از خراش افتادن و آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

پــس از اتمــام عملیــات، نســبت بــه نصــب صحیــح مجموعــه ســپر جلــو و اســتاندارد بــودن فواصــل آن بــا اجــزا مختلــف بدنــه خــودرو اطمینــان حاصــل 	 

. کنید

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن مونتاژ 

بستن

ترتیب مراحل مونتاژ، عکس مراحل دمونتاژ می باشد.

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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دیاق سپر جلو

بازکردن

کنید.	  کردن دیاق سپر جلو، از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان باز 

کردن دیاق سپر جلو، سطوح رنگی بدنه دچار خراشیدگی نشود.	  کنید تا در حین عملیات باز  دقت 

کنید.	  در زمان نصب دیاق سپر جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

پس از اتمام نصب دیاق، نباید هیچ گونه لقی و خالصی و تغییر شکل در دیاق مشاهده شود.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کــرده و دیــاق ســپر جلــو  الــف( هشــت عــدد پیــچ اتصال)فلــش( را از دو طــرف دیــاق بــاز 

کنیــد. را بــاز 

)25±3.5N.mگشتاور مجاز(
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پایه  وسطی سپر جلو

بازکردن

کنید.	  کردن پایه وسطی سپر جلو از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان باز 

کار سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی نشود.	  مراقب باشید تا در حین انجام 

کنید.	  در زمان بستن پایه وسطی سپر جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  کار جلوگیری  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در حین انجام 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳- سپر جلو را باز 

کردن پایه وسطی سپر جلو: ۴- باز 

الف( دو عدد پیچ اتصال )فلش( را باز کرده و پایه وسطی سپر جلو)۱( را جدا باز کنید.

)4.5±1N.mگشتاور مجاز(
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دیاق سپر جلو

بازکردن

کنید.	  کردن دیاق سپر جلو، از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان باز 

کردن دیاق سپر جلو، سطوح رنگی بدنه دچار خراشیدگی نشود.	  کنید تا در حین عملیات باز  دقت 

کنید.	  در زمان نصب دیاق سپر جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

پس از اتمام نصب دیاق، نباید هیچ گونه لقی و خالصی و تغییر شکل در دیاق مشاهده شود.	 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کــرده و دیــاق ســپر جلــو  الــف( هشــت عــدد پیــچ اتصال)فلــش( را از دو طــرف دیــاق بــاز 

کنیــد. را بــاز 

)25±3.5N.mگشتاور مجاز(
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پایه  وسطی سپر جلو

بازکردن

کنید.	  کردن پایه وسطی سپر جلو از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان باز 

کار سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی نشود.	  مراقب باشید تا در حین انجام 

کنید.	  در زمان بستن پایه وسطی سپر جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  کار جلوگیری  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در حین انجام 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳- سپر جلو را باز 

کردن پایه وسطی سپر جلو: ۴- باز 

الف( دو عدد پیچ اتصال )فلش( را باز کرده و پایه وسطی سپر جلو)۱( را جدا باز کنید.

)4.5±1N.mگشتاور مجاز(
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خ جلو شل گیر چر

بازکردن

کنید.	  خ جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  در حین انجام عملیات بازکردن شل گیر چر

کنید.	  خ جلو جلوگیری  کردن شل گیر چر از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

کنید. خ جلو را باز  ۱- بادگیر چر

خ جلو: ۲- بازکردن شل گیر چر

کنید. خ جلو)فلش(را باز  الف( چهار عدد پیچ و سه عدد مهره شل گیر چر

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

ج  کــرده و شــل گیر را خــار خ جلو)فلــش(را بــاز  ب( هفــت عــدد پیــچ پیرامونــی شــل گیر چــر

کنیــد.

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

توجه

خ جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن شل گیر چر

خ جلو توضیح داده شده است. روش بازکردن شل گیر چر

کنید.	  خ جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان نصب شل گیر چر

کنید.	  خ جلو جلوگیری  کردن شل گیر چر از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1926

48 - تزئینات بیرونی

خ جلو بادگیر چر

بازکردن

کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش ایمنی استفاده 

کنید تا پوشش های رنگی بدنه خودرو دچار آسیب دیدگی نشوند.	  دقت 

  نکات ایمنی

خ جلو: کردن بادگیر چر ۱- باز 

کنید. خ)فلش( را باز  الف( سه عدد پیچ بادگیر چر

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. کردن دو عدد خار پالستیکی)۱(، بادگیر جلو)۲( را جدا  ب( پس از باز 

توجه

خ جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن بادگیر چر

خ جلو چپ توضیح داده شده است. روش بازکردن بادگیر چر

کنید.	  خ جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان نصب بادگیر چر

کنید.	  خ جلو در محل خود اطمینان حاصل  کنید. از نصب صحیح بادگیر چر خارهای پالستیکی معیوب را تعویض 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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خ جلو شل گیر چر

بازکردن

کنید.	  خ جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  در حین انجام عملیات بازکردن شل گیر چر

کنید.	  خ جلو جلوگیری  کردن شل گیر چر از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

کنید. خ جلو را باز  ۱- بادگیر چر

خ جلو: ۲- بازکردن شل گیر چر

کنید. خ جلو)فلش(را باز  الف( چهار عدد پیچ و سه عدد مهره شل گیر چر

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

ج  کــرده و شــل گیر را خــار خ جلو)فلــش(را بــاز  ب( هفــت عــدد پیــچ پیرامونــی شــل گیر چــر

کنیــد.

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

توجه

خ جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن شل گیر چر

خ جلو توضیح داده شده است. روش بازکردن شل گیر چر

کنید.	  خ جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان نصب شل گیر چر

کنید.	  خ جلو جلوگیری  کردن شل گیر چر از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان باز 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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خ جلو بادگیر چر

بازکردن

کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش ایمنی استفاده 

کنید تا پوشش های رنگی بدنه خودرو دچار آسیب دیدگی نشوند.	  دقت 

  نکات ایمنی

خ جلو: کردن بادگیر چر ۱- باز 

کنید. خ)فلش( را باز  الف( سه عدد پیچ بادگیر چر

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید. کردن دو عدد خار پالستیکی)۱(، بادگیر جلو)۲( را جدا  ب( پس از باز 

توجه

خ جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن بادگیر چر

خ جلو چپ توضیح داده شده است. روش بازکردن بادگیر چر

کنید.	  خ جلو، جهت جلوگیری از آسیب دیدگی  از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در زمان نصب بادگیر چر

کنید.	  خ جلو در محل خود اطمینان حاصل  کنید. از نصب صحیح بادگیر چر خارهای پالستیکی معیوب را تعویض 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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ت( دو عدد پیچ اتصال گلگیر به صفحه داخلی گلگیر)فلش( را باز کنید.

ج( دو عدد پیچ پایینی گلگیر  جلو به بدنه )فلش(  را باز کنید.

)10±1N.mگشتاور مجاز(

چ( دو عدد پیچ  داخلی اتصال گلگیر به بدنه )فلش(  را باز کنید.

)10±1N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  در طول عملیات نصب، از پوشش های ایمنی مناسب استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنید.	  گلگیر جلو، از  نصب صحیح آن و استاندارد بودن فواصل آن با سایر اجزا خودرو اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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خ جلو گلگیر چر

بازکردن

کنید.	  گلگیر جلو، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  در حین انجام عملیات جداسازی 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

توجه

گلگیر جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن 

گلگیر جلو چپ توضیح داده شده است. روش بازکردن 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو را باز  ۳- شل گیر چر

کنید. ۴- مجموعه سپر را جلو را باز 

کنید. کناری سپر جلو را باز  ۵- پایه های 

گلگیر جلو: کردن  ۶-باز 

الف( فوم زیر گلکیر جلو)۱( را جدا کنید.

پ( خارهای اتصال بین گلگیر جلو و چراغ جلو)فلش(را باز کنید.

ب( دو عدد پیچ اتصال جلویی گلگیر به بدنه )فلش( را باز کنید.

)6±1N.mگشتاور مجاز(
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ت( دو عدد پیچ اتصال گلگیر به صفحه داخلی گلگیر)فلش( را باز کنید.

ج( دو عدد پیچ پایینی گلگیر  جلو به بدنه )فلش(  را باز کنید.

)10±1N.mگشتاور مجاز(

چ( دو عدد پیچ  داخلی اتصال گلگیر به بدنه )فلش(  را باز کنید.

)10±1N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  در طول عملیات نصب، از پوشش های ایمنی مناسب استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه جلوگیری 

کنید.	  گلگیر جلو، از  نصب صحیح آن و استاندارد بودن فواصل آن با سایر اجزا خودرو اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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خ جلو گلگیر چر

بازکردن

کنید.	  گلگیر جلو، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  در حین انجام عملیات جداسازی 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

توجه

گلگیر جلو چپ و راست یکسان است. روش بازکردن 

گلگیر جلو چپ توضیح داده شده است. روش بازکردن 

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. خ جلو را باز  ۳- شل گیر چر

کنید. ۴- مجموعه سپر را جلو را باز 

کنید. کناری سپر جلو را باز  ۵- پایه های 

گلگیر جلو: کردن  ۶-باز 

الف( فوم زیر گلکیر جلو)۱( را جدا کنید.

پ( خارهای اتصال بین گلگیر جلو و چراغ جلو)فلش(را باز کنید.

ب( دو عدد پیچ اتصال جلویی گلگیر به بدنه )فلش( را باز کنید.

)6±1N.mگشتاور مجاز(
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سپر عقب

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان بازکردن سپر عقب خودداری 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کردن سپر عقب: ۳-باز 

کــرده و ســه عــدد پیــچ اتصــال ســپر عقــب بــه شــل گیر  چــرخ  الــف( خــودرو را بــا جــک بلنــد 

کنیــد(. ــاز  ــز ب کنید)پیچ هــای مشــابه در ســمت راســت را نی ــاز  عقب)فلــش( را ب

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید.  ب(دو عدد پیچ پایینی سپر عقب)فلش(را باز 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

پ(خودرو را پائین بیاورید و دو عدد پیچ باالئی سپر عقب)فلش( را باز کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(
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قاب زیر سپر جلو

بازکردن

کنید.	  گلگیر جلو، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  در حین انجام عملیات جداسازی 

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی جلوگیری 

  نکات ایمنی

کردن قاب زیر سپر جلو: ۱- باز 

الف( پنج عدد پیچ قاب زیر سپر جلو را باز کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  کرده و قاب زیرسپر جلو)۲( را خار ب(سه عدد پیچ قاب)۱(را باز 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  در طول عملیات نصب، از پوشش های ایمنی مناسب استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان نصب قاب زیر سپر جلوگیری 

  نکات ایمنی
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سپر عقب

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان بازکردن سپر عقب خودداری 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کردن سپر عقب: ۳-باز 

کــرده و ســه عــدد پیــچ اتصــال ســپر عقــب بــه شــل گیر  چــرخ  الــف( خــودرو را بــا جــک بلنــد 

کنیــد(. ــاز  ــز ب کنید)پیچ هــای مشــابه در ســمت راســت را نی ــاز  عقب)فلــش( را ب

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کنید.  ب(دو عدد پیچ پایینی سپر عقب)فلش(را باز 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

پ(خودرو را پائین بیاورید و دو عدد پیچ باالئی سپر عقب)فلش( را باز کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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قاب زیر سپر جلو

بازکردن

کنید.	  گلگیر جلو، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  در حین انجام عملیات جداسازی 

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی جلوگیری 

  نکات ایمنی

کردن قاب زیر سپر جلو: ۱- باز 

الف( پنج عدد پیچ قاب زیر سپر جلو را باز کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  کرده و قاب زیرسپر جلو)۲( را خار ب(سه عدد پیچ قاب)۱(را باز 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  در طول عملیات نصب، از پوشش های ایمنی مناسب استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در زمان نصب قاب زیر سپر جلوگیری 

  نکات ایمنی
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کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان بازکردن سپر عقب خودداری 

کنید تا خارهای سپر عقب دچار شکستگی نشوند.	  سعی 

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کنید. ۱- سنسور دنده عقب را باز 

۲- بازکردن درپوش بکسل بند عقب:

گوشــتی نوارپیــچ شــده، درپــوش بکســل بند را از جــای خــود  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. بلنــد 

کردن چراغ مه شکن عقب: ۳-باز 

الف( پس از  باز کردن چهار عدد  پیچ)فلش(، چراغ مه شکن عقب را جدا کنید.

کردن فالپ پایینی سپر عقب: ۳-باز 

کنید. کرده و فالپ سپر عقب را جدا  الف( خارهای فالپ را از سپر عقب آزاد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1932
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کنید. ج( خارهای اتصال سپر عقب به بدنه در دو طرف خودرو را جدا 

چ(خارهای اتصال سپر عقب به سینی عقب خودرو را جدا کنید.

کــرده و ســپر عقــب را از روی خــودرو بــر  ه(کانکتــور دســته ســیم ســپر عقب)فلــش( را جــدا 

داریــد.
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کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان بازکردن سپر عقب خودداری 

کنید تا خارهای سپر عقب دچار شکستگی نشوند.	  سعی 

  نکات ایمنی

کردن دمونتاژ 

کنید. ۱- سنسور دنده عقب را باز 

۲- بازکردن درپوش بکسل بند عقب:

گوشــتی نوارپیــچ شــده، درپــوش بکســل بند را از جــای خــود  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. بلنــد 

کردن چراغ مه شکن عقب: ۳-باز 

الف( پس از  باز کردن چهار عدد  پیچ)فلش(، چراغ مه شکن عقب را جدا کنید.

کردن فالپ پایینی سپر عقب: ۳-باز 

کنید. کرده و فالپ سپر عقب را جدا  الف( خارهای فالپ را از سپر عقب آزاد 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کنید. ج( خارهای اتصال سپر عقب به بدنه در دو طرف خودرو را جدا 

چ(خارهای اتصال سپر عقب به سینی عقب خودرو را جدا کنید.

کــرده و ســپر عقــب را از روی خــودرو بــر  ه(کانکتــور دســته ســیم ســپر عقب)فلــش( را جــدا 

داریــد.
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1935

48 - تزئینات بیرونی

کناری سپر عقب پایه های 

بازکردن

کنید.	  در حین انجام عملیات جداسازی پایه های سپر عقب، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن پایه های سمت چپ و راست سپر یکسان است.

روش بازکردن پایه  چپ سپر عقب توضیح داده شده است.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳-مجموعه سپر عقب را باز 

کناری سپر عقب: کردن پایه  ۴-باز 

الف( سه عدد پیچ اتصال)فلش( را باز کرده و پایه کناری سپر عقب)۱( را جدا کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1934

48 - تزئینات بیرونی

کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  از آسیب دیدگی و خراش افتادن بر روی سطوح رنگی سپر عقب جلوگیری 

کنید.	  در زمان بستن سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در طول انجام عملیات نصب جلوگیری 

ــان 	  ــه خــودرو اطمین ــا اجــزا مختلــف بدن ــودن فواصــل آن ب ــه نصــب صحیــح مجموعــه ســپر عقــب و اســتاندارد ب پــس از اتمــام عملیــات، نســبت ب

کنیــد. حاصــل 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن مونتاژ 

بستن

ترتیب مراحل مونتاژ، عکس مراحل دمونتاژ می باشد.

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کناری سپر عقب پایه های 

بازکردن

کنید.	  در حین انجام عملیات جداسازی پایه های سپر عقب، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه در طول عملیات نصب، دچار خراشیدگی و آسیب دیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن پایه های سمت چپ و راست سپر یکسان است.

روش بازکردن پایه  چپ سپر عقب توضیح داده شده است.

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳-مجموعه سپر عقب را باز 

کناری سپر عقب: کردن پایه  ۴-باز 

الف( سه عدد پیچ اتصال)فلش( را باز کرده و پایه کناری سپر عقب)۱( را جدا کنید.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی مورد نیاز استفاده  برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید.	  جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، در طول عملیات از پوشش های ایمنی الزم استفاده 

کنید.	  از آسیب دیدگی و خراش افتادن بر روی سطوح رنگی سپر عقب جلوگیری 

کنید.	  در زمان بستن سپر جلو، از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از  آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه در طول انجام عملیات نصب جلوگیری 

ــان 	  ــه خــودرو اطمین ــا اجــزا مختلــف بدن ــودن فواصــل آن ب ــه نصــب صحیــح مجموعــه ســپر عقــب و اســتاندارد ب پــس از اتمــام عملیــات، نســبت ب

کنیــد. حاصــل 

  نکات ایمنی

  نکات ایمنی

کردن مونتاژ 

بستن

ترتیب مراحل مونتاژ، عکس مراحل دمونتاژ می باشد.

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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خ عقب گیر چر شل 

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

خ عقب، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن شل گیر چر هنگام باز 

  نکات ایمنی

خ عقب: کردن شل گیر چر ۱- باز 

الف( چهار عدد خار پالستیکی و سه عدد پیچ جلوئی شل گیر)فلش( را باز کنید.

ب( پس از باز کردن سه عدد پیچ عقبی شل گیر)فلش(، شل گیر چرخ عقب را باز کنید.

کنید.	  گیر استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب شل 

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

کنید.	  برای نصب شل گیر از خارهای نو به جای خارهای معیوب استفاده 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

توجه

خ های عقب چپ و راست یکسان است. روش بازکردن شل گیر چر

خ عقب چپ توضیح داده شده است. روش بازکردنشل گیر چر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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دیاق سپر عقب

بازکردن

کار دچار آسیب دیدگی نشوید.	  کنید تا در حین انجام  از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از ایجاد خراش بر روی سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳-مجموعه سپر عقب را باز 

کردن دیاق سپر عقب: ۴-باز 

الف( پس از باز کردن شش عدد پیچ اتصال)فلش(، دیاق سپر عقب را باز کنید.

)25±3.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  کار جهت جلوگیری از اسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در طول انجام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

پس از اتمام نصب نباید هیچ گونه لقی و خالصی و تغییر شکل در دیاق سپر عقب مشاهده شود.	 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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خ عقب گیر چر شل 

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

خ عقب، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن شل گیر چر هنگام باز 

  نکات ایمنی

خ عقب: کردن شل گیر چر ۱- باز 

الف( چهار عدد خار پالستیکی و سه عدد پیچ جلوئی شل گیر)فلش( را باز کنید.

ب( پس از باز کردن سه عدد پیچ عقبی شل گیر)فلش(، شل گیر چرخ عقب را باز کنید.

کنید.	  گیر استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب شل 

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

کنید.	  برای نصب شل گیر از خارهای نو به جای خارهای معیوب استفاده 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

توجه

خ های عقب چپ و راست یکسان است. روش بازکردن شل گیر چر

خ عقب چپ توضیح داده شده است. روش بازکردنشل گیر چر

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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دیاق سپر عقب

بازکردن

کار دچار آسیب دیدگی نشوید.	  کنید تا در حین انجام  از پوشش های ایمنی استفاده 

کنید.	  از ایجاد خراش بر روی سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -۱

کنید. ۲- سرباتری منفی را جدا 

کنید. ۳-مجموعه سپر عقب را باز 

کردن دیاق سپر عقب: ۴-باز 

الف( پس از باز کردن شش عدد پیچ اتصال)فلش(، دیاق سپر عقب را باز کنید.

)25±3.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.	  کار جهت جلوگیری از اسیب دیدگی، از پوشش های ایمنی الزم استفاده  در طول انجام 

مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه دچار آسیب دیدگی و خراشیدگی نشود.	 

پس از اتمام نصب نباید هیچ گونه لقی و خالصی و تغییر شکل در دیاق سپر عقب مشاهده شود.	 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کردن قاب برف پا ک کن: ۵- باز 

ک کــن را جــدا  کنیــد و ســپس قــاب بــرف پا الــف( شــش عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( را بــاز 

کنیــد.

کنید.	  ک کن استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب قاب برف پا

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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قاب برف پاک کن

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

ک کن، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن  قاب برف پا هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. ک کن را باز  ۱- بازوئی برف پا

کنید. ک کن)۱( را باز  ۲- فوم ضربه گیر سمت چپ و راست قاب برف پا

ک کن: کردن آب گیرهای قاب برف پا ۳-باز 

الــف( بــا اهــرم کــردن یــک پیــچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، آب گیــر قــاب بــرف پاک کــن )۱( در دو 

کنید. ســمت را بــاز 

ک کن: ۴-بازکردن نوار قاب برف پا

الف(پس از جدا کردن خارها، نوار قاب برف پاک کن)۱( را باز کنید.
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کردن قاب برف پا ک کن: ۵- باز 

ک کــن را جــدا  کنیــد و ســپس قــاب بــرف پا الــف( شــش عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( را بــاز 

کنیــد.

کنید.	  ک کن استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب قاب برف پا

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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قاب برف پاک کن

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

ک کن، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن  قاب برف پا هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. ک کن را باز  ۱- بازوئی برف پا

کنید. ک کن)۱( را باز  ۲- فوم ضربه گیر سمت چپ و راست قاب برف پا

ک کن: کردن آب گیرهای قاب برف پا ۳-باز 

الــف( بــا اهــرم کــردن یــک پیــچ گوشــتی نوارپیــچ شــده، آب گیــر قــاب بــرف پاک کــن )۱( در دو 

کنید. ســمت را بــاز 

ک کن: ۴-بازکردن نوار قاب برف پا

الف(پس از جدا کردن خارها، نوار قاب برف پاک کن)۱( را باز کنید.
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:CHERY کردن آرم ۱- جدا 

الف( دور تا دور آرم را نوار چسب بزنید.

ب( یک  مفتول سیمی نازک را از بین آرم و بنده خودرو عبور دهید.

کنید. پ(دو طرف مفتول سیمی را به یک تکه چوب وصل 

ت(مفتــول ســیمی را از بیــن آرم و بدنــه خــودرو عبــور دهیــد تــا چســب دو طرفــه آرم جــدا 

شــود.

کنید. ۲- آرم عقب را جدا 

بستن

کردن محل نصب: ۱- تمیز 

کنید تا باقی مانده چسب جدا شود. گرم  الف( محل نصب آرم را 

کنید. کلیه آثار به جا مانده از چسب را تمیز  ب( 

کردن آرم)در صورت استفاده مجدد از آرم( : ۲- تمیز 

کنید. گرم  الف( برای جدا شدن باقی مانده های چسب از روی آرم آن را 

کنید. کلیه آثار به جا مانده از چسب را تمیز  ب( 

پ(چسب دو طرفه نو را به آرم بچسبانید.

۳- نصب آرم:

کنید. گرم  الف( محل نصب آرم را 

کرده و آرم را در محل خود بچسبانید. ب(کاغذ محافظ چسب دو طرفه را جدا 

آرم های عقب

بازکردن

که آسیب دیده نباشد.	  کنید  در صورت استفاده مجدد از آرم باز شده، دقت 

کردن آرم، مراقب باشید تا رنگ بدنه خودرو آسیب نبیند.	  هنگام جدا 

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن تمامی آرم های عقب یکسان است.

روش بازکردن آرم CHERY توضیح داده شده است.
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درب باک

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

ک، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن درب با هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. ک باز  کن درب با ک را توسط دستگیره باز  ۱- درب با

ک: کردن درب با ۲- جدا 

الف(اتصال کابل بازکن درب باک)۱( را آزاد کنید.

ب( دو عدد پیچ اتصال)فلش(را باز کرده و سپس در باک)۲( را جدا کنید.

کنید.	  ک استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب درب با

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی
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:CHERY کردن آرم ۱- جدا 

الف( دور تا دور آرم را نوار چسب بزنید.

ب( یک  مفتول سیمی نازک را از بین آرم و بنده خودرو عبور دهید.

کنید. پ(دو طرف مفتول سیمی را به یک تکه چوب وصل 

ت(مفتــول ســیمی را از بیــن آرم و بدنــه خــودرو عبــور دهیــد تــا چســب دو طرفــه آرم جــدا 

شــود.

کنید. ۲- آرم عقب را جدا 

بستن

کردن محل نصب: ۱- تمیز 

کنید تا باقی مانده چسب جدا شود. گرم  الف( محل نصب آرم را 

کنید. کلیه آثار به جا مانده از چسب را تمیز  ب( 

کردن آرم)در صورت استفاده مجدد از آرم( : ۲- تمیز 

کنید. گرم  الف( برای جدا شدن باقی مانده های چسب از روی آرم آن را 

کنید. کلیه آثار به جا مانده از چسب را تمیز  ب( 

پ(چسب دو طرفه نو را به آرم بچسبانید.

۳- نصب آرم:

کنید. گرم  الف( محل نصب آرم را 

کرده و آرم را در محل خود بچسبانید. ب(کاغذ محافظ چسب دو طرفه را جدا 

آرم های عقب

بازکردن

که آسیب دیده نباشد.	  کنید  در صورت استفاده مجدد از آرم باز شده، دقت 

کردن آرم، مراقب باشید تا رنگ بدنه خودرو آسیب نبیند.	  هنگام جدا 

  نکات ایمنی

توجه

روش بازکردن تمامی آرم های عقب یکسان است.

روش بازکردن آرم CHERY توضیح داده شده است.
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درب باک

بازکردن

کنید.	  کار، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان انجام 

ک، مراقب باشید تا سطوح رنگی بدنه خودرو آسیب نبیند.	  کردن درب با هنگام باز 

  نکات ایمنی

کنید. ک باز  کن درب با ک را توسط دستگیره باز  ۱- درب با

ک: کردن درب با ۲- جدا 

الف(اتصال کابل بازکن درب باک)۱( را آزاد کنید.

ب( دو عدد پیچ اتصال)فلش(را باز کرده و سپس در باک)۲( را جدا کنید.

کنید.	  ک استفاده  از پوشش های ایمنی الزم در زمان نصب درب با

کنید.	  از آسیب دیدن سطوح رنگی بدنه خودرو جلوگیری 

  نکات ایمنی
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ست فهر

 1945.............................................. آشــنایی 
معرفی ........................................1945 

استانداردها..................................1949
1949......................................... ابــزار 
ســرویس و نگهــداری..................................1950
قاب روی رکاب درب جلو........................1950
ــردن.......................................1950 ک ــاز  ب

بستن..........................................1950
قــاب روی رکاب درب عقــب.....................1951
کــردن........................................1951 باز 
بســتن............................... ...........1952
قاب روی سینی عقب..........................1953
کــردن.......................................1953 بــاز 
بستن ..........................................1953
نــوار دور درب جلــو.............................1954
کــردن.......................................1954 بــاز 
بســتن ..........................................1954
عقــب..........................1955 درب  دور  نــوار 
کــردن.......................................1955 بــاز 
بستن..........................................1955

نــوار دور درب صنــدوق...........................1956
کــردن......................................1956 بــاز 
بستن ..........................................1956
قــاب باالئــی ســتون جلــو........................1957
کــردن......................................1957 بــاز 
بستن ..........................................1957
قــاب پائینــی ســتون جلــو.........................1958
کــردن......................................1958 بــاز 
1959.......................................... بستن 

قــاب پائینــی ســتون وســط........................1960

کــردن.......................................1960 ــاز  ب

بســتن ..........................................1961

قــاب باالئی ســتون وســط.........................1962

کــردن......................................1962 بــاز 
بستن.......................................... 1963 
قــاب پائینــی ســتون عقــب........................1964

کــردن......................................1964 بــاز 
بســتن......................... .................1964
قــاب باالئی ســتون عقــب.........................1965
کــردن.......................................1965 بــاز 
بستن.................................. ........1966
گیــر.....................................1967 آفتــاب 
کــردن......................................1967 بــاز 
بستن................................... .......1967
دســتگیره ســقفی................................1968
کــردن.......................................1968 باز 
بســتن......................................... 1968
نمــدی ســقف...................................1969
کــردن.......................................1969 بــاز 
بســتن.......................................... 1970
کــف اتــاق................................1971 موکــت 
کــردن.......................................1971 ــاز  ب
بستن.......................................... 1972
پایــه جاپائــی راننــده..............................1973
کــردن......................................1973 بــاز 
بستن..........................................1973
کــف صنــدوق.............................1974 موکــت 
کــردن.......................................1974 بــاز 
بستن.................... ......................1974
طاقچــه عقــب...................................1975
کــردن.......................................1975 بــاز 
بستن..................... .....................1976
موکت دیــواره صنــدوق.........................1977
کــردن......................................1977 بــاز 
بســتن......................................... 1977
ک...........................1978 کن درب بــا کابــل باز 
کــردن.......................................1978 باز 
بستن.......................................... 1979
گلگیر عقــب.........................1980 عایــق صوتی 
کــردن.......................................1980 بــاز 
بســتن.......................................... 1980
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گرم نکنید.	  آرم و بدنه خودرو را بیش از حد 

کاغذ محافظ چسب دو طرفه را خیلی زود جدا نکنید.	 

چسب آرم را با دست تمیز نکنید.	 

کنید.	  کاغذ محافظ چسب، از چسبیدن مواد خارجی به آن جلوگیری  کردن  پس از جدا 

  نکات ایمنی

ح زیر است: ۴- فواصل استاندارد آرم CHERY به شر

گیرد. کامال افقی قرار  الف( آرم  باید به طور 

بــازه  در  بایــد  صنــدوق  درب  راســت  لبــه  و   CHERY آرم  بیــن  عمــودی  فاصلــه  ب( 

باشــد. داشــته  قــرار   4.5±2mm

برابــر  بایــد   )b( صنــدوق  درب  پایینــی  لبــه  و   CHERY آرم  بیــن  عمــودی  پ(فاصلــه 

باشــد.  6±2mm

ح زیر است: 5- فواصل استاندارد آرم چری عقب به شر

گیرد. کامال افقی و در وسط درب صندوق قرار  الف( آرم باید به طور 

ب( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه باالیــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±4.5  قــرار داشــته باشــد.

پ( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه ســمت چــپ درب صنــدوق)b( بایــد در 

بــازه 2mm±52  قــرار داشــته باشــد.

ت( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه ســمت راســت درب صنــدوق)c( بایــد 

در بــازه 2mm±52  قــرار داشــته باشــد.

ح زیر است: 6- فواصل استاندارد آرم ARRIZO 5  به شر

گیرد. کامال افقی قرار  الف( آرم ARRIZO 5  باید به طور 

ب( فاصلــه عمــودی بیــن آرم ARRIZO 5 و لبــه پایینــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±5.5 قــرار داشــته باشــد.

پ( فاصلــه عمــودی بیــن آرم ARRIZO 5 و لبــه پایینــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±2 قــرار داشــته باشــد.
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ست فهر

 1945.............................................. آشــنایی 
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گرم نکنید.	  آرم و بدنه خودرو را بیش از حد 

کاغذ محافظ چسب دو طرفه را خیلی زود جدا نکنید.	 

چسب آرم را با دست تمیز نکنید.	 

کنید.	  کاغذ محافظ چسب، از چسبیدن مواد خارجی به آن جلوگیری  کردن  پس از جدا 

  نکات ایمنی

ح زیر است: ۴- فواصل استاندارد آرم CHERY به شر

گیرد. کامال افقی قرار  الف( آرم  باید به طور 

بــازه  در  بایــد  صنــدوق  درب  راســت  لبــه  و   CHERY آرم  بیــن  عمــودی  فاصلــه  ب( 

باشــد. داشــته  قــرار   4.5±2mm

برابــر  بایــد   )b( صنــدوق  درب  پایینــی  لبــه  و   CHERY آرم  بیــن  عمــودی  پ(فاصلــه 

باشــد.  6±2mm

ح زیر است: 5- فواصل استاندارد آرم چری عقب به شر

گیرد. کامال افقی و در وسط درب صندوق قرار  الف( آرم باید به طور 

ب( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه باالیــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±4.5  قــرار داشــته باشــد.

پ( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه ســمت چــپ درب صنــدوق)b( بایــد در 

بــازه 2mm±52  قــرار داشــته باشــد.

ت( فاصلــه عمــودی بیــن آرم چــری عقــب  و لبــه ســمت راســت درب صنــدوق)c( بایــد 

در بــازه 2mm±52  قــرار داشــته باشــد.

ح زیر است: 6- فواصل استاندارد آرم ARRIZO 5  به شر

گیرد. کامال افقی قرار  الف( آرم ARRIZO 5  باید به طور 

ب( فاصلــه عمــودی بیــن آرم ARRIZO 5 و لبــه پایینــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±5.5 قــرار داشــته باشــد.

پ( فاصلــه عمــودی بیــن آرم ARRIZO 5 و لبــه پایینــی درب صنــدوق)a( بایــد در بــازه 

2mm±2 قــرار داشــته باشــد.
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آشنایی
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۲- دستگیره سقفی عقب راست ۱- نمدی سقف

۴-  دستگیره سقفی جلو راست ۳- دستگیره سقفی عقب چپ

گیر راست ۶- پایه آفتاب  گیر راست ۵- آفتاب 

۸- چراغ سقفی جلو گیر چپ ۷- پایه آفتاب 

گیر چپ ۱۰- آفتاب  ۹-قاب چراغ سقفی جلو
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۲- قاب باالئی ستون عقب راست ۱- نمدی سقف

۴-  در پوش ایربگ جانبی ۳- قاب پائینی ستون عقب راست

۶- قاب روی رکاب درب عقب راست ۵- قاب باالئی ستون وسط راست

۸- قاب روی رکاب درب جلو راست ۷- قاب پائینی ستون وسط راست

۱۰- قاب پائینی ستون جلو راست ۹-قاب باالئی ستون جلو راست

۱۲- قاب پائینی ستون جلو چپ ۱۱- قاب باالئی ستون جلو چپ

۱۴- قاب باالئی ستون وسط چپ ۱۳- قاب روی رکاب درب جلو چپ

۱۶- قاب روی رکاب درب عقب چپ ۱۵- قاب پائینی ستون وسط چپ

۱۸-قاب باالئی ستون عقب چپ ۱۷- قاب پائینی ستون عقب چپ

۱۹- قاب روی سینی عقب

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5

49 - تزئینات داخلی

۲- دستگیره سقفی عقب راست ۱- نمدی سقف

۴-  دستگیره سقفی جلو راست ۳- دستگیره سقفی عقب چپ

گیر راست ۶- پایه آفتاب  گیر راست ۵- آفتاب 

۸- چراغ سقفی جلو گیر چپ ۷- پایه آفتاب 

گیر چپ ۱۰- آفتاب  ۹-قاب چراغ سقفی جلو

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

4

49 - تزئینات داخلی
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۱۲- قاب پائینی ستون جلو چپ ۱۱- قاب باالئی ستون جلو چپ

۱۴- قاب باالئی ستون وسط چپ ۱۳- قاب روی رکاب درب جلو چپ

۱۶- قاب روی رکاب درب عقب چپ ۱۵- قاب پائینی ستون وسط چپ

۱۸-قاب باالئی ستون عقب چپ ۱۷- قاب پائینی ستون عقب چپ

۱۹- قاب روی سینی عقب
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)N.m( گشتاور مجاز توضیحات

1.5±0.5 پیچ قاب رکاب عقب

1.5±0.5 مهره قاب رکاب عقب

1.5±0.5 پیچ قاب روی سینی عقب

پیچ قاب روی سینی عقب 3±0.5

پیچ دستگیره بازکن درب موتور 1.5±1

پیچ قاب پائینی ستون جلو 1.5±0.5

پیچ قاب پائینی ستون وسط 1.5±0.5

50±5 کمربند جلو پیچ پایئنی 

پیچ قاب باالئی ستون وسط 1.5±0.5

پیچ قاب باالئی ستون عقب 3±0.5

9±1 گیر پیچ آفتاب 

5±1 گیر پیچ پایه آفتاب 

4±1 پیچ دستگیره سقفی

پیچ چراغ سقفی جلو 2.5±0.5

5±1 کف اتاق مهره موکت 

5±1 مهره پایه جاپائی راننده

پیچ چراغ ترمز وسط 1.5±0.5

4±1 ک کن درب با پیچ دستگیره باز 

استانداردها

گشتاور های مجاز جدول 

ابزار

ابزار عمومی

Chery Automobile Co., Ltd.

50 - INTERIOR

50–7

50

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Rear Doorsill Pressure Plate Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Rear Doorsill Pressure Plate Assembly Fixing Nut 1.5 ± 0.5

Luggage Compartment Doorsill Pressure Plate 
Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

A-pillar Upper Protector Assembly Fixing Screw 3 ± 0.5

Hood Grip Fixing Screw 1.5 ± 1

A-pillar Lower Protector Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

B-pillar Lower Protector Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Front Seat Belt Assembly Lower Fixing Bolt 50 ± 5

B-pillar Upper Protector Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

C-pillar Upper Protector Assembly Fixing Screw 3 ± 0.5

Sun Visor Assembly Fixing Screw 9 ± 1

Sun Visor Holder B Fixing Screw 5 ± 1

Passenger Grip Assembly Fixing Screw 4 ± 1

Interior Front Dome Light Assembly Fixing Screw 2.5 ± 0.5

Front Floor Carpet Assembly Fixing Nut 5 ± 1

Driver Side Foot Rest Bracket Fixing Nut 5 ± 1

High Mounted Stop Light Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Fuel Tank Cap Opener Assembly Fixing Screw 4 ± 1

Interior Crow Plate

RCH0000025

ابزار در آوردن تزیینات داخلی
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۲- طاقچه عقب ۱- نوار دور درب صندوق

۴-  نوار دور درب عقب راست ۳- موکت دیواره راست صندوق

کف اتاق ۶- موکت  ۵- نوار دور درب جلو راست

۸- پایه جا پائی راننده ۷- جاپائی راننده

۱۰- نوار دور درب عقب چپ ۹-نوار دور درب جلو چپ

کف صندوق ۱۲- موکت  ۱۱- موکت دیوار چپ صندوق

تزئینات داخلی از اجزاء زیر تشکیل یافته است:

کف و ... گیر، نوار دور درب، دستگیره سقفی، قاب ستون، موکت دیواره صندوق، طاقچه عقب، موکت  نمدی سقف، قاب روی رکاب، آفتاب 
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کنید.	  کردن قاب رکاب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب رکاب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

در حین عملیات باز کردن قاب رکاب، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه

کردن قاب روی رکاب درب های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب روی رکاب درب عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب روی رکاب درب عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 

کوچک سمت چپ را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نوار دور درب عقب چپ را جدا 

کنید. 4- قاب پائینی ستون عقب چپ را باز 

کردن قاب روی رکاب درب عقب چپ: 5- باز 

کنید. الف( پیچ قاب روی رکاب درب عقب )فلش( را باز 

 )1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.  ب( مهره قاب روی رکاب درب عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی، قــاب رکاب درب عقــب را از خارهــا 

کنیــد. آزاد 
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کنید.	  کردن قاب رکاب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب رکاب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

در حین عملیات باز کردن قاب رکاب، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه

کردن قاب رکاب درب جلو چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب رکاب درب جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب روی رکاب درب جلو

بازکردن

کنید. ۱- نوار دور درب جلو را باز 

کردن قاب روی رکاب درب جلو: 2- باز 

ــاب روی رکاب )1( را  ــای ق ــی خاره ــات داخل ــوص تزئین ــزار مخص ــتفاده از اب ــا اس ــف( ب ال

کنیــد. کــرده و قــاب را جــدا  آزاد 

کنید.	  خارهای نو را جایگزین خارهای معیوب 

کنید.	  کیپ بودن قاب روی رکاب با قاب پائینی ستون های جلو و وسط اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب از 

  توجه

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید.	  کردن قاب رکاب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب رکاب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

در حین عملیات باز کردن قاب رکاب، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه

کردن قاب روی رکاب درب های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب روی رکاب درب عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب روی رکاب درب عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 

کوچک سمت چپ را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نوار دور درب عقب چپ را جدا 

کنید. 4- قاب پائینی ستون عقب چپ را باز 

کردن قاب روی رکاب درب عقب چپ: 5- باز 

کنید. الف( پیچ قاب روی رکاب درب عقب )فلش( را باز 

 )1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید.  ب( مهره قاب روی رکاب درب عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی، قــاب رکاب درب عقــب را از خارهــا 

کنیــد. آزاد 
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کنید.	  کردن قاب رکاب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب رکاب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

در حین عملیات باز کردن قاب رکاب، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه

کردن قاب رکاب درب جلو چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب رکاب درب جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب روی رکاب درب جلو

بازکردن

کنید. ۱- نوار دور درب جلو را باز 

کردن قاب روی رکاب درب جلو: 2- باز 

ــاب روی رکاب )1( را  ــای ق ــی خاره ــات داخل ــوص تزئین ــزار مخص ــتفاده از اب ــا اس ــف( ب ال

کنیــد. کــرده و قــاب را جــدا  آزاد 

کنید.	  خارهای نو را جایگزین خارهای معیوب 

کنید.	  کیپ بودن قاب روی رکاب با قاب پائینی ستون های جلو و وسط اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب از 

  توجه

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب روی سینی عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

قاب روی سینی عقب

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب صندوق عقب را جدا 

کف صندوق عقب را بردارید. 2- موکت 

کردن قاب روی سینی: 3- باز 

کنید. الف( چهار عدد پیچ قاب روی سینی عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب(بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی قــاب روی ســینی عقــب )1( را پــس از 

کنیــد. کــردن خارهــای آن، جــدا  آزاد 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 

  توجه
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 

کنید.	  کیپ بودن قاب روی رکاب با قاب پائینی ستون وسط و قاب پائینی ستون عقب اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب از 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب روی سینی عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

قاب روی سینی عقب

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب صندوق عقب را جدا 

کف صندوق عقب را بردارید. 2- موکت 

کردن قاب روی سینی: 3- باز 

کنید. الف( چهار عدد پیچ قاب روی سینی عقب )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب(بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی قــاب روی ســینی عقــب )1( را پــس از 

کنیــد. کــردن خارهــای آن، جــدا  آزاد 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 

  توجه
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 

کنید.	  کیپ بودن قاب روی رکاب با قاب پائینی ستون وسط و قاب پائینی ستون عقب اطمینان حاصل  پس از اتمام نصب از 

  توجه

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

13

49 - تزئینات داخلی

کنید.	  کردن نوار دور درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن نوار دور درب عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن نوار دور درب عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه اسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن نوار دور درب های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن نوار دور درب عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

نوار دور درب عقب 

بازکردن

کردن نواردور درب عقب:   1-باز 

الــف( نــوار دور درب عقــب )1( را از یــک گوشــه بگیریــد و بــه آرامــی بــه ســمت پائیــن بکشــید تــا 

بطــور کامــل از محــل نصــب خــود جــدا شــود.

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

کاهش خواهد یافت.	  که نیروی نگه دارنده آن  نوار دور درب را بطور مکرر باز و بسته نکنید، چرا 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب روی سینی عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن نوار دور درب های جلو چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن نوار دور درب جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

نوار دور درب جلو

بازکردن

کردن نوار دور درب جلو: 1- باز 

گوشــه بگیریــد و بــه آرامــی بــه ســمت پائیــن بکشــید تــا  الــف( نــوار دور درب جلــو )1( را از یــک 

کامــل از محــل نصــب خــود جــدا شــود. بطــور 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

کاهش خواهد یافت.	  که نیروی نگه دارنده آن  نوار دور درب را بطور مکرر باز و بسته نکنید، چرا 

  توجه
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کنید.	  کردن نوار دور درب عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن نوار دور درب عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن نوار دور درب عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه اسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن نوار دور درب های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن نوار دور درب عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

نوار دور درب عقب 

بازکردن

کردن نواردور درب عقب:   1-باز 

الــف( نــوار دور درب عقــب )1( را از یــک گوشــه بگیریــد و بــه آرامــی بــه ســمت پائیــن بکشــید تــا 

بطــور کامــل از محــل نصــب خــود جــدا شــود.

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

کاهش خواهد یافت.	  که نیروی نگه دارنده آن  نوار دور درب را بطور مکرر باز و بسته نکنید، چرا 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب روی سینی عقب خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب روی سینی عقب، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن نوار دور درب های جلو چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن نوار دور درب جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

نوار دور درب جلو

بازکردن

کردن نوار دور درب جلو: 1- باز 

گوشــه بگیریــد و بــه آرامــی بــه ســمت پائیــن بکشــید تــا  الــف( نــوار دور درب جلــو )1( را از یــک 

کامــل از محــل نصــب خــود جــدا شــود. بطــور 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

کاهش خواهد یافت.	  که نیروی نگه دارنده آن  نوار دور درب را بطور مکرر باز و بسته نکنید، چرا 

  توجه
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کنید. پ( با استفاده از ابزار مخصوص تزئینات داخلی قاب باالئی ستون جلو را جدا 

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 

کردن قاب باالئی ستون جلو: 2- باز 

گوشــتی نــوار پیچیــده شــده، در پــوش ایربــگ ســتون جلــو )1(  کــردن پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. را جــدا 

کنید. ب( پیچ قاب باالئی ستون )2( را باز 

)3±0.5N.mگشتاور مجاز(

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  در زمان نصب قاب ستون، به جای خارهای شکسته و معیوب از خارهای نو استفاده 

کیپ باشد.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب باالئی ستون جلو باید با نمدی سقف و داشبورد 

کیپ قرار داشته باشند.	  کامال  قاب باالئی ستون جلو و نوار درب جلو باید با همدیگر بصورت 

  توجه

کنید.	  کردن قاب باالئی ستون جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب باالئی ستون جلو خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب باالیی ستون جلو، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن قاب باالئی ستون های چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب باالئی ستون جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون جلو

بازکردن
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کنید.	  کردن نوار دور درب صندق، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن نوار دور درب صندق خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن نوار دور درب صندق، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه اسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

نوار دور درب صندوق

بازکردن

کردن نوار دور درب صندوق: 1-باز 

گرفتــه و بــه آرامــی آن را از بدنــه جــدا  گوشــه  الــف( نــوار دور درب صنــدوق )1( را از یــک 

کنیــد.

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

نوار دور درب صندوق را بطور مکرر باز و بسته نکنید، در غیر اینصورت نیروی چسبندگی خود را از دست خواهد داد.	 

  توجه
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کنید. پ( با استفاده از ابزار مخصوص تزئینات داخلی قاب باالئی ستون جلو را جدا 

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 

کردن قاب باالئی ستون جلو: 2- باز 

گوشــتی نــوار پیچیــده شــده، در پــوش ایربــگ ســتون جلــو )1(  کــردن پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. را جــدا 

کنید. ب( پیچ قاب باالئی ستون )2( را باز 

)3±0.5N.mگشتاور مجاز(

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  در زمان نصب قاب ستون، به جای خارهای شکسته و معیوب از خارهای نو استفاده 

کیپ باشد.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب باالئی ستون جلو باید با نمدی سقف و داشبورد 

کیپ قرار داشته باشند.	  کامال  قاب باالئی ستون جلو و نوار درب جلو باید با همدیگر بصورت 

  توجه

کنید.	  کردن قاب باالئی ستون جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن قاب باالئی ستون جلو خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن قاب باالیی ستون جلو، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

توجه

کردن قاب باالئی ستون های چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب باالئی ستون جلو چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون جلو

بازکردن
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کنید.	  کردن نوار دور درب صندق، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کردن نوار دور درب صندق خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کردن نوار دور درب صندق، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه اسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

نوار دور درب صندوق

بازکردن

کردن نوار دور درب صندوق: 1-باز 

گرفتــه و بــه آرامــی آن را از بدنــه جــدا  گوشــه  الــف( نــوار دور درب صنــدوق )1( را از یــک 

کنیــد.

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

نوار دور درب را با نیروی مناسبی به بدنه فشار دهید، بطوریکه پس از اتمام نصب، به راحتی از محل خود جدا نشود.	 

ــد 	  کنیــد. پــس از اتمــام نصــب، نبای کمــک  ــوار  ــه نصــب راحــت و مناســب ن ــات آرام چکــش پالســتیکی ب ــا ضرب ــوار دور درب، ب ــا نصــب ن همزمــان ب

ــوار مشــاهده شــود. ــا تغییــر شــکلی در ن برآمدگــی و ی

نوار دور درب صندوق را بطور مکرر باز و بسته نکنید، در غیر اینصورت نیروی چسبندگی خود را از دست خواهد داد.	 

  توجه
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کردن قاب پائینی ستون جلو راست:  4- باز 

کنید. الف( پیچ اتصال قاب پائینی ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی، قــاب پائینــی ســتون جلــو راســت )1( 
کنیــد. را از محــل نصــب خــود جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و آسیب دیده استفاده 
کیپ باشند.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون جلو و نوار درب جلو باید با همدیگر 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب پائینی ستون جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 
کنید.	  کردن قاب پائینی ستون جلو خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 
کردن قاب پائینی ستون جلو، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

قاب پائینی ستون جلو

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کردن قاب پائینی ستون جلو چپ: 3- باز 
کنید.  کن درب موتور )فلش( را باز  الف( پیچ دستگیره باز 

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کــن درب موتــور)۱(  گوشــتی نــوار پیــچ شــده دســتگیره بــاز  کــردن یــک پیــچ  ب( بــا اهــرم 
کنیــد. را جــدا 

کــرده و قــاب پائینــی ســتون جلــو چــپ )1( را  پ( دو عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( را بــاز 
برداریــد.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(
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کردن قاب پائینی ستون جلو راست:  4- باز 

کنید. الف( پیچ اتصال قاب پائینی ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی، قــاب پائینــی ســتون جلــو راســت )1( 
کنیــد. را از محــل نصــب خــود جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  از خارهای نو به جای خارهای شکسته و آسیب دیده استفاده 
کیپ باشند.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون جلو و نوار درب جلو باید با همدیگر 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب پائینی ستون جلو، از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 
کنید.	  کردن قاب پائینی ستون جلو خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 
کردن قاب پائینی ستون جلو، مراقب باشید تا به تزئینات دخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	  در حین عملیات باز 

  توجه

قاب پائینی ستون جلو

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کردن قاب پائینی ستون جلو چپ: 3- باز 
کنید.  کن درب موتور )فلش( را باز  الف( پیچ دستگیره باز 

)1.5±1N.mگشتاور مجاز(

کــن درب موتــور)۱(  گوشــتی نــوار پیــچ شــده دســتگیره بــاز  کــردن یــک پیــچ  ب( بــا اهــرم 
کنیــد. را جــدا 

کــرده و قــاب پائینــی ســتون جلــو چــپ )1( را  پ( دو عــدد پیــچ اتصــال )فلــش( را بــاز 
برداریــد.

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  به جای خارهای شکسته و آسیب دیده از خارهای نو استفاده 
کیپ باشد.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون وسط باید با قاب روی رکاب های جلو و عقب 
کیپ قرار داشته باشند.	  کامال  قاب پائینی ستون وسط و نوار دور درب های جلو و عقب باید با همدیگر بصورت 

  توجه
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کنید.	  کردن قاب ستون از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 
کنید.	  کردن قاب ستون خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب پائینی ستون های وسط چپ و راست یکسان است 	  روش باز 

کردن قاب پائینی ستون وسط چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب پائینی ستون وسط

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کنید. 4- قاب روی رکاب درب عقب را باز 

کردن قاب پائینی ستون وسط: 5- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ قاب ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی قــاب پائینــی ســتون وســط )1( را بــا 
کنیــد. کــردن جــدا  اهــرم 
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  به جای خارهای شکسته و آسیب دیده از خارهای نو استفاده 
کیپ باشد.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون وسط باید با قاب روی رکاب های جلو و عقب 
کیپ قرار داشته باشند.	  کامال  قاب پائینی ستون وسط و نوار دور درب های جلو و عقب باید با همدیگر بصورت 

  توجه

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

18

49 - تزئینات داخلی

کنید.	  کردن قاب ستون از پوشش های ایمنی استفاده  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 
کنید.	  کردن قاب ستون خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب پائینی ستون های وسط چپ و راست یکسان است 	  روش باز 

کردن قاب پائینی ستون وسط چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب پائینی ستون وسط

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کنید. 4- قاب روی رکاب درب عقب را باز 

کردن قاب پائینی ستون وسط: 5- باز 

کنید. الف( دو عدد پیچ قاب ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

ب( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی قــاب پائینــی ســتون وســط )1( را بــا 
کنیــد. کــردن جــدا  اهــرم 
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پ( با استفاده از یک پیچ گوشتی نوار پیچ شده در پوش ایربگ ستون )1( را جدا کنید.

کنید. ت( سه عدد پیچ قاب ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  د( قاب باالئی ستون وسط )1( را در جهت نشان داده شده در تصویر خار

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کیپ باشند.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب باالئی ستون وسط با نمدی سقف و قاب پائینی ستون وسط باید بصورت 
کیپ قرار داشته باشند.	  قاب باالئی ستون وسط و نوار دور درب های جلو و عقب باید بصورت 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کرن قاب باالئی ستون های وسط چپ  راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب باالئی ستون وسط چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون وسط

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کنید. 4- قاب روی رکاب درب عقب را باز 

کنید. 5- قاب پائینی ستون وسط را باز 
6- بازکردن قاب باالئی ستون وسط:

گوشــتی نــوار پیــچ  کمربنــد جلــو )فلــش( را توســط یــک پیــچ  الــف( در پــوش پیــچ پائینــی 
کنیــد. شــده جــدا 

کنید.  کمربند جلو )فلش( را باز  ب( پیچ پائینی 

)50±5N.m.گشتاور مجاز(
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کنید. ت( سه عدد پیچ قاب ستون )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. ج  د( قاب باالئی ستون وسط )1( را در جهت نشان داده شده در تصویر خار

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کیپ باشند.	  کامال  پس از اتمام نصب، قاب باالئی ستون وسط با نمدی سقف و قاب پائینی ستون وسط باید بصورت 
کیپ قرار داشته باشند.	  قاب باالئی ستون وسط و نوار دور درب های جلو و عقب باید بصورت 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون، مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کرن قاب باالئی ستون های وسط چپ  راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب باالئی ستون وسط چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون وسط

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب جلو را جدا 
کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کنید. 4- قاب روی رکاب درب عقب را باز 

کنید. 5- قاب پائینی ستون وسط را باز 
6- بازکردن قاب باالئی ستون وسط:

گوشــتی نــوار پیــچ  کمربنــد جلــو )فلــش( را توســط یــک پیــچ  الــف( در پــوش پیــچ پائینــی 
کنیــد. شــده جــدا 

کنید.  کمربند جلو )فلش( را باز  ب( پیچ پائینی 

)50±5N.m.گشتاور مجاز(
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب باالئی ستون های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 
کردن قاب باالئی ستون عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 
کوچک صندلی عقب را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نواردور درب عقب را باز 
کنید. 4- قاب پائینی ستون عقب را باز 

کردن قاب باالئی ستون عقب: 5- باز 
ــوار پیــچ شــده در پــوش ایربــگ روی ســتون  گوشــتی ن کــردن یــک پیــچ  ــا اهــرم  الــف( ب

ــد. کنی عقــب )1( را جــدا 

کنید. ب( پیچ اتصال قاب باالئی ستون عقب )1( را باز 
)0.5N.m±3گشتاور مجاز(

کنید. پ( با استفاده از ابزار مخصوص تزئینات داخلی خارهای قاب باالئی ستون عقب را آزاد 
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون، مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب پائینی ستون های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب پائینی ستون عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب پائینی ستون عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 
کوچک صندلی عقب را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کردن قاب پائینی ستون عقب: 4- باز 

الــف( قــاب پائینــی ســتون عقــب )1( را بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی از 
کنیــد. محــل خــود جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  برای نصب قاب ستون، از خارهای نو به جای خارهای شکسته و آسیب دیده استفاده 
کیپ باشد.	  قاب پائینی ستون عقب پس از نصب باید با قاب باالئی ستون عقب و قاب روی رکاب درب عقب بصورت 
پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون عقب و نوار دور درب عقب باید بصورت کامال کیپ قرار داشته باشند.	 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب باالئی ستون های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 
کردن قاب باالئی ستون عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب باالئی ستون عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 
کوچک صندلی عقب را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نواردور درب عقب را باز 
کنید. 4- قاب پائینی ستون عقب را باز 

کردن قاب باالئی ستون عقب: 5- باز 
ــوار پیــچ شــده در پــوش ایربــگ روی ســتون  گوشــتی ن کــردن یــک پیــچ  ــا اهــرم  الــف( ب

ــد. کنی عقــب )1( را جــدا 

کنید. ب( پیچ اتصال قاب باالئی ستون عقب )1( را باز 
)0.5N.m±3گشتاور مجاز(

کنید. پ( با استفاده از ابزار مخصوص تزئینات داخلی خارهای قاب باالئی ستون عقب را آزاد 
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن قاب ستون، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن قاب ستون خودداری 
در طول عملیات باز کردن قاب ستون، مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کردن قاب پائینی ستون های عقب چپ و راست یکسان است.	  روش باز 

کردن قاب پائینی ستون عقب چپ توضیح داده شده است.	  روش باز 

قاب پائینی ستون عقب

بازکردن

کنید. 1- تشک صندلی عقب را باز 
کوچک صندلی عقب را بردارید. 2- پشتی 

کنید. 3- نوار دور درب عقب را جدا 
کردن قاب پائینی ستون عقب: 4- باز 

الــف( قــاب پائینــی ســتون عقــب )1( را بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی از 
کنیــد. محــل خــود جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  برای نصب قاب ستون، از خارهای نو به جای خارهای شکسته و آسیب دیده استفاده 
کیپ باشد.	  قاب پائینی ستون عقب پس از نصب باید با قاب باالئی ستون عقب و قاب روی رکاب درب عقب بصورت 
پس از اتمام نصب، قاب پائینی ستون عقب و نوار دور درب عقب باید بصورت کامال کیپ قرار داشته باشند.	 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن آفتاب گیر از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  گیر خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان باز کردن آفتاب 
در طول عملیات باز کردن مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و سقف آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
گیر های چپ  و راست یکسان است.	  کردن آفتاب  روش باز 

گیر چپ توضیح داده شده است.	  کردن آفتاب  روش باز 

گیر آفتاب 

بازکردن

گیر چپ: کردن آفتاب  1- باز 
کنید. گیر چپ را از پایه آن )1( جدا  الف(آفتاب 

گیــر چــپ )2( را جــدا  کــرده و آفتــاب  گیــر )فلــش( را بــاز  ب( دو عــدد پیــچ اتصــال آفتــاب 

کنیــد. 

)9±1N.mگشتاور مجاز(

گیر: کردن پایه آفتاب  2-باز 
کنید. گیر )فلش( را باز  الف( پیچ پایه آفتاب 

)5±1N.mگشتاور مجاز(
کنید. گیر )1( را از سقف جدا  ب( با استفاده از ابزار مناسب، پایه آفتاب 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید. ت( قاب باالئی ستون عقب )1( را طاقچه عقب جدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  برای نصب قاب ستون از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 
کیپ باشد.	  پس اتمام نصب قاب باالئی ستون عقب باید با طاقچه عقب و نمدی سقف 
قاب باالئی ستون عقب و نوار دور درب عقب باید پس از نصب شدن بصورت کامال کیپ قرار داشته باشند.	 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن آفتاب گیر از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
کنید.	  گیر خودداری  از اعمال نیروی بیش از حد در زمان باز کردن آفتاب 
در طول عملیات باز کردن مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و سقف آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
گیر های چپ  و راست یکسان است.	  کردن آفتاب  روش باز 

گیر چپ توضیح داده شده است.	  کردن آفتاب  روش باز 

گیر آفتاب 

بازکردن

گیر چپ: کردن آفتاب  1- باز 
کنید. گیر چپ را از پایه آن )1( جدا  الف(آفتاب 

گیــر چــپ )2( را جــدا  کــرده و آفتــاب  گیــر )فلــش( را بــاز  ب( دو عــدد پیــچ اتصــال آفتــاب 

کنیــد. 

)9±1N.mگشتاور مجاز(

گیر: کردن پایه آفتاب  2-باز 
کنید. گیر )فلش( را باز  الف( پیچ پایه آفتاب 

)5±1N.mگشتاور مجاز(
کنید. گیر )1( را از سقف جدا  ب( با استفاده از ابزار مناسب، پایه آفتاب 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کنید. ت( قاب باالئی ستون عقب )1( را طاقچه عقب جدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید.	  برای نصب قاب ستون از خارهای نو به جای خارهای شکسته و معیوب استفاده 
کیپ باشد.	  پس اتمام نصب قاب باالئی ستون عقب باید با طاقچه عقب و نمدی سقف 
قاب باالئی ستون عقب و نوار دور درب عقب باید پس از نصب شدن بصورت کامال کیپ قرار داشته باشند.	 

  توجه
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن نمدی سقف، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
از اعمال نیروبیش از حد برای باز کردن نمدی سقف خودداری کنید.	 
در طول عملیات باز کردن نمدی سقف مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

نمدی سقف

بازکردن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1
کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کردن چراغ سقفی جلو: 3- باز 
گوشــتی تخــت و نــوار پیــج شــده، طلــق چــراغ ســقفی را  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. جــدا 

کنید. ب( دو عدد پیچ چراغ سقفی )فلش( را باز 
)2.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کرده و چراغ سقفی )1( را بیرون بیاورید. کانکتور چراغ سقفی جلو )فلش( را جدا  پ( 
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به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن دستگیره سقفی از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 
از اعمال نیروی بیش از حد برای باز کردن دستگیره سقفی خودداری کنید.	 
در طول عملیات باز کردن دستگیره سقفی مراقب باشید تا به تزئینات داخلی و سقف آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

توجه
کلیه دستگیره های سقفی یکسان است.	  کردن  روش باز 
کردن دستگیره سقفی جلو راست توضیح داده شده است.	  روش باز 

دستگیره سقفی

بازکردن

کردن دستگیره سقفی جلو راست: 1- باز 
گوشــتی تخــت و نــوار پیــچ شــده در پــوش پیــچ دســتگیره  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

ســقفی )فلــش( را برداریــد.

کــرده و دســتگیره ســقفی )1( را از محــل  ب( دو عــدد پیــچ دســتگیره ســقفی )فلــش( را بــاز 
کنید. خــود جــدا 

)4±1N.mگشتاور مجاز(

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

29

49 - تزئینات داخلی

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کنید. کنسول وسط را باز  3- مجموعه 

کنید. 4- صندلی های جلو را باز 

کنید. 5- صندلی عقب را باز 

کنید. 6- نوار دور درب های جلو را جدا 

کنید. 7- قاب روی رکاب درب های جلو را باز 

کنید. 8- نوار دور درب های عقب را جدا 

کنید. 9- قاب روی رکاب درب های عقب را باز 

کنید. 10- قاب پائینی ستون های جلو را باز 

کنید. 11- قاب پائینی ستون های وسط را باز 

کمربند: کردن پیچ پائینی  12- باز 

کمربنــد  گوشــتی تخــت و نــوار پیــچ شــده، درپــوش پیــچ پائینــی  الــف( بــا اســتفاده از پیــچ 

کنیــد. )فلــش( را جــدا 

کنید.	  کف اتاق از پوشش های ایمنی استفاده  کردن موکت  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  کف اتاق خودداری  کردن موکت  از اعمال نیروی بیش از حد برای باز 

کف اتاق مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	  کردن  در طول عملیات باز 

  توجه

کف اتاق موکت 

بازکردن

کنید.  کمر بند را آزاد  کرده و قسمت پائینی  کمر بند )فلش( را باز  ب( پیچ پائینی 

)50±5N.mگشتاور مجاز(
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کنید. گیر ها را باز  4- آفتاب 
کنید.  5- دستگیره های سقفی را باز 

کنید. 6- نوار دور درب های جلو را جدا 
کنید. 7- نوار دور درب های عقب را جدا 

کنید. 8- قاب باالئی ستون های جلو را باز 
کنید. 9- قاب باالئی ستون های وسط را باز 

کنید. 10- قاب باالئی ستون های عقب را باز 
کردن نمدی سقف: 11- باز 

کرده و سپس نمدی سقف را بیرون بیاورید. الف(سه عدد خار )فلش( را جدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

برای نصب نمدی سقف از خارهای نو به جای خارهای آسیب دیده استفاده کنید.	 
نمدی سقف پس از نصب باید قاب باالئی ستون ها بطور کیپ قرار گیرد.	 
پس از اتمام نصب، نمدی سقف و نوار دور درب ها باید بصورت کامال کیپ قرار داشته باشند.	 

  توجه
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کف اتاق در قسمت جلو )فلش( را باز  ب( مهره موکت 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنیــد.  کــرده و ســپس پایــه جاپائــی راننــده )1( را جــدا  پ(ســه عــدد مهــره )فلــش( را بــاز 

)5±1N.mگشــتاور مجــاز(

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن جاپائی راننده از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن جاپائی راننده خودداری کنید.	 

در طول عملیات باز کردن جاپائی راننده مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

پایه جاپائی راننده

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب را جدا 

کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کردن پایه جاپائی راننده: 3- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای جاپائــی راننــده )1( را  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. آزاد 
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

در زمان نصب موکت کف اتاق نسبت به جاگیری صحیح دسته سیم اتاق و صاف بودن موکت کف اتاق توجه داشته باشید.	 

کنیــد. ســوراخ های مربــوط بــه پیــچ هــای صندلــی را بــا ســوراخ های روی 	  کــف بدنــه هماهنــگ  کــف اتــاق را بــا برجســتگی هــا و فــرو رفتگــی هــای  موکــت 

کــف اتــاق بچســبد. موکــت روبــه روی یکدیگــر قــرار دهیــد تــا موکــت بــه 

  توجه

کف اتاق کردن موکت  13- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای جاپائــی راننــده را آزاد  الــف( بــا اســتفاده از یــک پیــچ 

کنیــد. کــرده و جاپائــی راننــده )1( را جــدا 

کنید.  کف اتاق )فلش( در قسمت جلو چپ را باز  ب( مهره موکت 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنیــد و ســپس موکــت  کــف اتــاق )فلــش( در قســمت جلــو راســت را بــاز  پ( مهــره موکــت 

کنیــد. کامــل بــاز  کــف اتــاق را بطــور 

)5±1N.mگشتاور مجاز(
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

کنید. کف اتاق در قسمت جلو )فلش( را باز  ب( مهره موکت 

)5±1N.mگشتاور مجاز(

کنیــد.  کــرده و ســپس پایــه جاپائــی راننــده )1( را جــدا  پ(ســه عــدد مهــره )فلــش( را بــاز 

)5±1N.mگشــتاور مجــاز(

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن جاپائی راننده از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن جاپائی راننده خودداری کنید.	 

در طول عملیات باز کردن جاپائی راننده مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

پایه جاپائی راننده

بازکردن

کنید. 1- نوار دور درب را جدا 

کنید. 2- قاب روی رکاب درب جلو را باز 

کردن پایه جاپائی راننده: 3- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای جاپائــی راننــده )1( را  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. آزاد 
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بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

در زمان نصب موکت کف اتاق نسبت به جاگیری صحیح دسته سیم اتاق و صاف بودن موکت کف اتاق توجه داشته باشید.	 

کنیــد. ســوراخ های مربــوط بــه پیــچ هــای صندلــی را بــا ســوراخ های روی 	  کــف بدنــه هماهنــگ  کــف اتــاق را بــا برجســتگی هــا و فــرو رفتگــی هــای  موکــت 

کــف اتــاق بچســبد. موکــت روبــه روی یکدیگــر قــرار دهیــد تــا موکــت بــه 

  توجه

کف اتاق کردن موکت  13- باز 
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)5±1N.mگشتاور مجاز(
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طاقچه عقب

بازکردن

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن طاقچه عقب، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

از عمال نیروی بیش از حد برای باز کردن طاقچه عقب خودداری کنید.	 

در طول عملیات باز کردن طاقچه عقب مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

کنید. ب( سه عدد خار طاقچه عقب )فلش( را باز 

کنید. کمربند عقب را از طاقچه عقب جدا  پ( 

کنید. 1- صندلی عقب را باز 

کنید. کوچک صندلی عقب را باز  2- پشتی های 

کنید. 3- نوار دور درب های عقب را باز 

کنید. 4- قاب پائینی ستون های عقب را باز 

کنید. 5- قاب باالئی ستون های عقب را باز 

کردن طاقچه عقب: 6- باز 

کنید. کانکتور چراغ ترمز وسط )فلش( را جدا  الف( 
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کف صندوق موکت 

بازکردن

کف صندوق کردن موکت  1- باز 

کنید. الف( پشتی صندلی عقب را در جهت نشان داده شده در تصویر تا 

کنید. کف اتاق را به سمت وسط تا  گوشه های دوسمت موکت  ب( 

کنید و بیرون بکشید. کف صندوق را بلند  گرفته و موکت  پ( بند وسط موکت را 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

پس از اتمام نصب موکت کف صندوق، از قرارگیری صحیح گوشه های آن اطمینان یابید.	 

پس از اتمام نصب از چسبیدن مناسب موکت کف صندوق و صندلی عقب مطمئن شوید.	 

  توجه
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کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کف صندوق عقب را بیرون بیاورید. 3- موکت 

کنید. 4- نوار دور درب صندوق عقب را جدا

کنید. 5- قاب روی سینی عقب را باز 

کنید. کوچک صندلی عقب را باز  6- پشتی 

کردن موکت دیوار صندوق: 7- باز 

کنید. الف( پیچ موکت دیواره صندوق )فلش( را باز 

کــرده و موکــت دیــواره صنــدوق  ب( شــش عــدد خــار موکــت دیــواره صندلــی )فلــش( را بــاز 

)1( را بیــرون بیاوریــد.

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز کردن موکت صندوق از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا کردن موکت صندوق خودداری کنید.	 

در طول عملیات باز کردن موکت صندوق مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیب وارد شده.	 

  توجه

توجه

کردن موکت دیواره چپ و راست صندوق یکسان است.	  روش باز 

کردن موکت دیواره چپ صندوق توضیح داده شده است.	  روش باز 

موکت دیواره صندوق 

بازکردن

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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کــرده و طاقچــه عقــب  ت( بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص تزئینــات داخلــی، خارهــا را آزاد 

)1( را بیــرون بیاوریــد.

کنید. ج(دو عدد پیچ چراغ ترمز وسط )فلش( را باز 

)1.5±0.5N.mگشتاور مجاز(

کنید. چ( چراغ ترمز وسط )1( را از طاقچه عقب جدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

هنگام نصب طاقچه عقب، خارهای نو را جایگزین خارهای شکسته و معیوب کنید.	 

پس از اتمام نصب، باید قاب باالئی ستون های عقب و طاقچه عقب بصورت کیپ قرار گرفته باشند.	 

  توجه
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ک )1( و دســتگیره  کابــل درب بــا کنیــد تــا  ج  کابــل را از شــیار دســتگیره )فلــش( خــار پ( 

ک )2( از همدیگــر جــدا شــوند. کــن درب بــا بــاز 

ک در داخــل  کابــل درب بــا گوشــتی نــوار پیــچ شــده، خارهــای  ت( بــا اســتفاده از پیــچ 

ــد.  کنی ــاز  ــش( را ب ــب )فل ــدوق عق صن

ج( بست نگه دارنده دسته سیم )1( را ببرید.

کابــل  کابــل را در جهــت فلــش نشــان داده شــده در تصویــر فشــار دهیــد و  خارهــای   .f

ک را بیــرون بکشــید. کــن درب بــا بــاز 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.

پس از اتمام نصب، مطمئن شوید که درب باک به درستی باز  و بسته می شود.	 

  توجه
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به منظور جلوگیری  از آسیب دیدگی در زمان باز کردن کابل، از پوشش های ایمنی استفاده کنید.	 

از اعمال نیروی بیش از حد در زمان باز کردن کابل خودداری کنید.	 

در طول عملیات باز کردن کابل، مراقب باشید تا به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	 

  توجه

کن درب باک کابل باز 

بازکردن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سر باتری منفی را جدا 

کنید. 3- نوار دور درب جلو چپ را جدا 

کنید. 4- قاب روی رکاب درب جلو چپ را باز 

کنید. 5- قاب پائینی ستون جلو چپ را باز 

کنید. 6- نوار دور درب عقب چپ را جدا 

کنید. 7- قاب روی رکاب درب عقب چپ را باز 

کنید. 8- قاب پائینی ستون وسط چپ را باز 

کف صندوق را بیرون بیاورید. 9- موکت 

کنید. 10- موکت دیواره صندوق را باز 

ک: کن درب با کابل باز  کردن  11- باز 

کنید. ک )فلش( را باز  کن درب با الف( دو عدد پیچ دستگیره باز 

)4±1N.mگشتاور مجاز(
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1981

کشویی)سانروف( 50- سقف 

ست فهر

ــنایی ...............................1982 آش
1982........................ معرفــی 
مشــخصات فنی ................1982
ــا .........................1983 ابزاره
ســانروف..........1984 برقــی  نقشــه 
جدول ایــرادات..................1985
رفع عیــب.......................1985
ــداری................1986 ــرویس و نگه س
کلیــد ســانروف.........1986 مجموعــه 
کــردن.......................1986 باز 
نصب ..........................1986
شیشــه ســانروف................1987
کــردن شیشــه ســانروف......1987 بــاز 
بستن ..........................1988
گیر ســانروف..............1989 آفتــاب 
کــردن ......................1989 ــاز  ب
بستن ..........................1989
یونیــت و موتور ســانروف..........1990
کــردن .......................1990 بــاز 
ــتن.......................... 1990 بس
ســانروف..................1991 ریــل 
کــردن......................1991 بــاز 
بستن ..........................1992
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49 - تزئینات داخلی

کنید.	  گلگیر عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  کردن عایق  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  گلگیر عقب خودداری  کردن عایق  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا 

گلگیر عقب، مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	  کردن عایق  در طول عملیات باز 

  توجه

توجه

گلگیر عقب دو طرف یکسان است.	  کردن عایق  روش باز 

گلگیر عقب چپ توضیح داده شده است.	  کردن عایق  روش باز 

گلگیر عقب عایق صوتی 

بازکردن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کف صندوق را بیرون بیاورید. 3- موکت 

کنید.  4- نوار دور درب صندوق را جدا 

کنید. 5- قاب روی سینی عقب را باز 

کنید. کوچک صندلی عقب را باز  6- پشتی های 

کنید. 7- موکت دیواره صندوق را باز 

گلگیر عقب: کردن عایق صوتی  8- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، ســه عــدد خــار دســته ســیم  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. گلگیــر عقــب بــاز  )فلــش( را از روی عایــق 

گلگیــر عقــب )1( را  کــرده و ســپس عایــق صوتــی  ب( واشــر نگــه دارنــده )فلــش( را بــاز 

کنیــد. جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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رفع عیــب.......................1985
ــداری................1986 ــرویس و نگه س
کلیــد ســانروف.........1986 مجموعــه 
کــردن.......................1986 باز 
نصب ..........................1986
شیشــه ســانروف................1987
کــردن شیشــه ســانروف......1987 بــاز 
بستن ..........................1988
گیر ســانروف..............1989 آفتــاب 
کــردن ......................1989 ــاز  ب
بستن ..........................1989
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کــردن .......................1990 بــاز 
ــتن.......................... 1990 بس
ســانروف..................1991 ریــل 
کــردن......................1991 بــاز 
بستن ..........................1992
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49 - تزئینات داخلی

کنید.	  گلگیر عقب، از پوشش های ایمنی استفاده  کردن عایق  به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان باز 

کنید.	  گلگیر عقب خودداری  کردن عایق  از اعمال نیروی بیش از حد برای جدا 

گلگیر عقب، مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.	  کردن عایق  در طول عملیات باز 

  توجه

توجه

گلگیر عقب دو طرف یکسان است.	  کردن عایق  روش باز 

گلگیر عقب چپ توضیح داده شده است.	  کردن عایق  روش باز 

گلگیر عقب عایق صوتی 

بازکردن

کنید. کلید استارت موتور را خاموش  کلیه لوازم برقی و   -1

کنید. 2- سرباتری منفی را جدا 

کف صندوق را بیرون بیاورید. 3- موکت 

کنید.  4- نوار دور درب صندوق را جدا 

کنید. 5- قاب روی سینی عقب را باز 

کنید. کوچک صندلی عقب را باز  6- پشتی های 

کنید. 7- موکت دیواره صندوق را باز 

گلگیر عقب: کردن عایق صوتی  8- باز 

گوشــتی نــوار پیــچ شــده، ســه عــدد خــار دســته ســیم  کــردن یــک پیــچ  الــف( بــا اهــرم 

کنیــد. گلگیــر عقــب بــاز  )فلــش( را از روی عایــق 

گلگیــر عقــب )1( را  کــرده و ســپس عایــق صوتــی  ب( واشــر نگــه دارنــده )فلــش( را بــاز 

کنیــد. جــدا 

بستن

ترتیب مراحل بستن، عکس مراحل بازکردن می باشد.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1983

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–4

51

Operation

By using principle of hydromechanics, sliding roof unit draws out turbid gas from vehicle to make air exchange 
fully. In hydromechanics research filed, experiments showed that pressure acting on tube wall from fluid is low 
at high flow velocity, and pressure is high at low flow velocity. During high speed driving, roof cover has a 
certain radian, so speed of outside airflow is high when it passes through roof cover. Pressure from outside 
airflow to roof cover is lower than pressure from inside airflow to roof cover. Inside air flows out to outside of 
vehicle, pressure becomes lower, then outside fresh air supplements into vehicle. Thus, inside air is circulated 
and fresh air is kept inside the vehicle. 

Function

It has functions of increasing aesthetic, broadening horizon, increasing lighting, economy and practicability, 
beautifying car image, active window. 

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Sliding Roof Switch Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Sliding Roof Glass Fixing Bolt 5 ± 1

Sliding Roof Bracket Fixing Bolt 14 ± 0.5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها

ابزارها
ابزارهای عمومی

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

1.5±0.5 کلید سانروف پیچ اتصال مجموعه 
5±1 پیچ اتصال شیشه سانروف

14±0.5 پیچ اتصال ریل سانروف

گشتاور مورد نیاز برای پیچ های سانروف

مولتی متر دیجیتال

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–3

51

SLIDING ROOF

GENERAL INFORMATION

Description

1 - Sliding Roof Glass 2 - Sliding Roof Visor Stopper

3 - Sliding Roof Bracket 4 - Sliding Roof Motor and Control Unit Assembly

5 - Sliding Roof Inner Protective Cover 6 - Sliding Roof Visor

7 - Sliding Roof Switch Assembly 8 - Sliding Roof Rear Drain Hose

9 - Sliding Roof Front Drain Hose

RM1A500001

7

5

1

4

3

6

9

×10

×3

2

8

اشنایی

کننده آفتابگیر سقف ۲. متوقف  ۱.شیشه سانروف

کنترل سانروف ۴. یونیت  ۳. پایه سانروف

۶. آفتابگیر ۵. قاب ریل سانروف

۸. شیلنگ جلویی تخلیه آب سقف کلید سانروف ۷. مجموعه 

۹. شیلنگ عقبی تخلیه آب سقف
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Chery Automobile Co., Ltd.
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51–4

51

Operation

By using principle of hydromechanics, sliding roof unit draws out turbid gas from vehicle to make air exchange 
fully. In hydromechanics research filed, experiments showed that pressure acting on tube wall from fluid is low 
at high flow velocity, and pressure is high at low flow velocity. During high speed driving, roof cover has a 
certain radian, so speed of outside airflow is high when it passes through roof cover. Pressure from outside 
airflow to roof cover is lower than pressure from inside airflow to roof cover. Inside air flows out to outside of 
vehicle, pressure becomes lower, then outside fresh air supplements into vehicle. Thus, inside air is circulated 
and fresh air is kept inside the vehicle. 

Function

It has functions of increasing aesthetic, broadening horizon, increasing lighting, economy and practicability, 
beautifying car image, active window. 

Specifications

Torque Specifications

Tool

General Tool

Description Torque (N·m)

Sliding Roof Switch Assembly Fixing Screw 1.5 ± 0.5

Sliding Roof Glass Fixing Bolt 5 ± 1

Sliding Roof Bracket Fixing Bolt 14 ± 0.5

Digital Multimeter

RCH0000002

استانداردها

ابزارها
ابزارهای عمومی

)N.m( گشتاور مجاز عنوان

1.5±0.5 کلید سانروف پیچ اتصال مجموعه 
5±1 پیچ اتصال شیشه سانروف

14±0.5 پیچ اتصال ریل سانروف

گشتاور مورد نیاز برای پیچ های سانروف

مولتی متر دیجیتال
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کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–3

51

SLIDING ROOF

GENERAL INFORMATION

Description

1 - Sliding Roof Glass 2 - Sliding Roof Visor Stopper

3 - Sliding Roof Bracket 4 - Sliding Roof Motor and Control Unit Assembly

5 - Sliding Roof Inner Protective Cover 6 - Sliding Roof Visor

7 - Sliding Roof Switch Assembly 8 - Sliding Roof Rear Drain Hose

9 - Sliding Roof Front Drain Hose

RM1A500001

7

5

1

4

3

6

9

×10

×3

2

8

اشنایی

کننده آفتابگیر سقف ۲. متوقف  ۱.شیشه سانروف

کنترل سانروف ۴. یونیت  ۳. پایه سانروف

۶. آفتابگیر ۵. قاب ریل سانروف

۸. شیلنگ جلویی تخلیه آب سقف کلید سانروف ۷. مجموعه 

۹. شیلنگ عقبی تخلیه آب سقف
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1985

کشویی)سانروف( 50- سقف 

روش رفع عیب علت عیب

کنترل نمایید. وضعیت شیلنگ را  شیلنگ تخلیه مسدود است یا تا خورده است.

نشت آب
کنید. موقعیت شیشه را اصالح  کم  فاصله بین شیشیه وشیلنگ سقف بسیار زیاد است و یا ارتفاع شیشه 

است.

کنید. موقعیت شیشه را اصالح  کم  فاصله بین شیشه سانروف و بازشوی آن خیلی زیاد است. ارتفاع شیشه 

کار افتاده است. گیر( از  و یا اسپولبر )هوا

صدای باد

کنید. سیم ها، فیوز و اتصال بدنه را چک  اشکال در سیم ها، فیوز و اتصال بدنه

شروع حرکت و عملکرد نادرست

کنید. کنترل اتصال و موتور سانروف را چک و یا تعویض  واحد  کنترل سانروف خرابی یونیت 

کنید و قاب ریل را نصب و یا تعویض  وضعیت آفتابگیر را مجددا تنظیم 

کنید.

ج شدن آفتابگیر از ریل و آسیب دیدگی قاب ریل  خار

کنید. ک  اشیا خارجی موجود در ریل راهنما را پا وجود اشیا خارجی در ریل راهنما

کنید و قاب ریل را نصب نمایید)همزمان  آفتابگیر را مجددا تنظیم و نصب 

کنید.( قطعات آسیب دیده را تعویض 

ج شده و ریل راهنما و قاب تزئینی خراب شده اند. آفتابگیر از ریل راهنکا خار

کار نادرست کنترل نمایید. شروع به  کنید و شل بودن فنرها را  برخورد بدنه و اسپویلر را چک 

که اشیای خارجی در داخل ریل راهنما  وجود ندارد و در  مطمئن شوید 

کنید. ک  صورت وجود  آن ها را پا

کار نمی کند. حالت بازگشت سانروف به درستی 

کنید. موتور را تعویض  موتور سانروف ضعیف است.

کنید و قاب ریل را مجددا نصب نمایید. )هم  گیر را تنظیم و نصب  آفتاب 

کنید.(  زمان قطعات آسیب دیده را تعویض 

ج می شود و یا قاب ریل آسیب دیده است،به  گیر از ریل خار وقتی آفتاب 

کار می کند. سختی 

کار  سرو صدا در هنگام شروع به 
گیر بگذارید. دور شیلنگ تخلیه یک اسفنج ضربه  برخورد بین شیلنگ تخلیه و بدنه خودرو 

بین آفتابگیر و ریل سانروف چسب شیشه و یا چسب پالستیکی بزنید. برخورد بین آفتابگیر و چارچوب سانروف

کنید. ارتفاع و موقعیت شیشه را مجددا تنظیم  کم  فاصله بین شیشه سانروف و سقف بسیار زیاد است و یا ارتفاع شیشه 

است.

جدول ایرادات
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Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–5

51
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روش رفع عیب علت عیب
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کنید. سیم ها، فیوز و اتصال بدنه را چک  اشکال در سیم ها، فیوز و اتصال بدنه

شروع حرکت و عملکرد نادرست

کنید. کنترل اتصال و موتور سانروف را چک و یا تعویض  واحد  کنترل سانروف خرابی یونیت 

کنید و قاب ریل را نصب و یا تعویض  وضعیت آفتابگیر را مجددا تنظیم 

کنید.

ج شدن آفتابگیر از ریل و آسیب دیدگی قاب ریل  خار

کنید. ک  اشیا خارجی موجود در ریل راهنما را پا وجود اشیا خارجی در ریل راهنما

کنید و قاب ریل را نصب نمایید)همزمان  آفتابگیر را مجددا تنظیم و نصب 

کنید.( قطعات آسیب دیده را تعویض 

ج شده و ریل راهنما و قاب تزئینی خراب شده اند. آفتابگیر از ریل راهنکا خار

کار نادرست کنترل نمایید. شروع به  کنید و شل بودن فنرها را  برخورد بدنه و اسپویلر را چک 

که اشیای خارجی در داخل ریل راهنما  وجود ندارد و در  مطمئن شوید 

کنید. ک  صورت وجود  آن ها را پا

کار نمی کند. حالت بازگشت سانروف به درستی 

کنید. موتور را تعویض  موتور سانروف ضعیف است.

کنید و قاب ریل را مجددا نصب نمایید. )هم  گیر را تنظیم و نصب  آفتاب 

کنید.(  زمان قطعات آسیب دیده را تعویض 

ج می شود و یا قاب ریل آسیب دیده است،به  گیر از ریل خار وقتی آفتاب 

کار می کند. سختی 

کار  سرو صدا در هنگام شروع به 
گیر بگذارید. دور شیلنگ تخلیه یک اسفنج ضربه  برخورد بین شیلنگ تخلیه و بدنه خودرو 

بین آفتابگیر و ریل سانروف چسب شیشه و یا چسب پالستیکی بزنید. برخورد بین آفتابگیر و چارچوب سانروف

کنید. ارتفاع و موقعیت شیشه را مجددا تنظیم  کم  فاصله بین شیشه سانروف و سقف بسیار زیاد است و یا ارتفاع شیشه 

است.

جدول ایرادات

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1984

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–5

51

Circuit Diagram
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1987

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–9

51

Roof Glass

Removal

HINT:

Before removing roof glass, operate roof switch first to open the roof to a full-tilted position.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left side inner cover.

4. Remove the right side inner cover.

5. Remove the roof glass.
a. Remove 2 fixing bolts (arrow) on left side.

(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts (arrow) on right side.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

RM1A500010

RM1A500020

RM1A500030

RM1A500040

شیشه سانروف
کردن شیشه سانروف باز 

نکته:
کامال  کلید سانروف را بزنید تا سانروف در وضعیت  کردن شیشه سانروف، ابتدا  قبل از باز 

کج باز شود. 
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.روکش داخلی ریل سمت چپ سانروف را باز 

کنید. ۴.روکش داخلی ریل سمت راست سانروف را باز 

کنید. ۵.شیشه سانروف را باز 
کنید. a. دو پیچ اتصال )نمایش داده شده با فلش( سمت چپ را باز 

)5±1N.m: گشتاور سفت نمودن پیچ ها(

کنید. ذ. دو پیچ اتصال )نمایش داده شده با فلش( سمت راست را باز 
)5±1N.m: گشتاور سفت نمودن پیچ ها(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1986

کشویی)سانروف( 50- سقف 

سرویس و نگهدار
کلید سانروف: مجموعه 

کردن باز 
کرده و سوئیچ خودرو را ببندید. ۱. وسایل برقی را خاموش 

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. کلید سانروف را باز  ۳.مجموعه 

نصب
کردن می باشد. ترتیب بستن برعکس باز 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1987

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–9

51

Roof Glass

Removal

HINT:

Before removing roof glass, operate roof switch first to open the roof to a full-tilted position.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the left side inner cover.

4. Remove the right side inner cover.

5. Remove the roof glass.
a. Remove 2 fixing bolts (arrow) on left side.

(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

b. Remove 2 fixing bolts (arrow) on right side.
(Tightening torque: 5 ± 1 N·m)

RM1A500010

RM1A500020

RM1A500030

RM1A500040

شیشه سانروف
کردن شیشه سانروف باز 

نکته:
کامال  کلید سانروف را بزنید تا سانروف در وضعیت  کردن شیشه سانروف، ابتدا  قبل از باز 

کج باز شود. 
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.روکش داخلی ریل سمت چپ سانروف را باز 

کنید. ۴.روکش داخلی ریل سمت راست سانروف را باز 

کنید. ۵.شیشه سانروف را باز 
کنید. a. دو پیچ اتصال )نمایش داده شده با فلش( سمت چپ را باز 

)5±1N.m: گشتاور سفت نمودن پیچ ها(

کنید. ذ. دو پیچ اتصال )نمایش داده شده با فلش( سمت راست را باز 
)5±1N.m: گشتاور سفت نمودن پیچ ها(

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1986

کشویی)سانروف( 50- سقف 

سرویس و نگهدار
کلید سانروف: مجموعه 

کردن باز 
کرده و سوئیچ خودرو را ببندید. ۱. وسایل برقی را خاموش 

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. کلید سانروف را باز  ۳.مجموعه 

نصب
کردن می باشد. ترتیب بستن برعکس باز 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1989

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–11

51

Sliding Roof Visor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable. 
3. Remove the roof assembly (See page 50-27). 
4. Remove positioning stopper (arrow) from left side of 

sliding roof visor.

5. Remove positioning stopper (arrow) from right side of 
sliding roof visor.

6. Remove the sliding roof visor.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A500050

RM1A500060

RM1A500070

گیر سانروف آفتاب 

پیاده نمودن آفتاب گیر
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.مجموعه نمدی سقف را باز 

کننده )با فلش نمایش داده شده است( واقع در سمت چپ آفتابگیر را  ۴.ضامن متوقف 
کنید. باز 

کننده )با فلش نمایش داده شده است( واقع در سمت راست  آفتابگیر را  ۵.ضامن متوقف 
کنید. باز 

کنید. ۶.آفتابگیر سانروف را باز 

گیر سانروف بستن آفتاب 
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1988

کشویی)سانروف( 50- سقف 

تلورانس همترازی بین قسمت جلو شیشه و سقف ۲mm-    ۱ است.	 

تلورانس همترازی بین قسمت عقبی شیشه و سقف ۲mm   ۱- است.	 

تلورانس همترازی بین قسمت جانبی شیشه و سقف ۱.۵mm   ۱.۵- است.	 

کنید تا از درستی عملکرد آن اطمینان یابید.	  بعد از نصب نحوه باز و بسته شدن سانروف را چک 

  توجه

بستن
کردن آن است. بستن شیشه عکس روند باز 

̃

̃

̃
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1989

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–11

51

Sliding Roof Visor

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable. 
3. Remove the roof assembly (See page 50-27). 
4. Remove positioning stopper (arrow) from left side of 

sliding roof visor.

5. Remove positioning stopper (arrow) from right side of 
sliding roof visor.

6. Remove the sliding roof visor.

Installation

Installation is in the reverse order of removal.

RM1A500050

RM1A500060

RM1A500070

گیر سانروف آفتاب 

پیاده نمودن آفتاب گیر
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.مجموعه نمدی سقف را باز 

کننده )با فلش نمایش داده شده است( واقع در سمت چپ آفتابگیر را  ۴.ضامن متوقف 
کنید. باز 

کننده )با فلش نمایش داده شده است( واقع در سمت راست  آفتابگیر را  ۵.ضامن متوقف 
کنید. باز 

کنید. ۶.آفتابگیر سانروف را باز 

گیر سانروف بستن آفتاب 
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1988

کشویی)سانروف( 50- سقف 

تلورانس همترازی بین قسمت جلو شیشه و سقف ۲mm-    ۱ است.	 

تلورانس همترازی بین قسمت عقبی شیشه و سقف ۲mm   ۱- است.	 

تلورانس همترازی بین قسمت جانبی شیشه و سقف ۱.۵mm   ۱.۵- است.	 

کنید تا از درستی عملکرد آن اطمینان یابید.	  بعد از نصب نحوه باز و بسته شدن سانروف را چک 

  توجه

بستن
کردن آن است. بستن شیشه عکس روند باز 

̃

̃
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1991

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–13

51

Sliding Roof Bracket

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof glass (See page 51-9). 
4. Remove the roof assembly (See page 50-27). 
5. Remove sliding roof motor and control unit assembly (See page 51-12). 
6. Remove the sliding roof bracket.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from left side of sliding 
roof bracket, loosen 2 clamps (1) and disconnect left 
side drain hose.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from right side of sliding 
roof bracket, loosen 2 clamps (1) and disconnect right 
side drain hose.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

c. Remove 4 fixing bolts (arrow) from front side of sliding 
roof bracket.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

d. Remove the sliding roof bracket.

RM1A500090

1

RM1A500100

1

RM1A500110

ریل سانروف
گردن باز 

کرده  و سوئیچ را ببندید. ۱. تمامی وسایل برقی را خاموش 
کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 

کنید. ۳.شیشه سانروف را باز 
کنید. ۴.نمدی سقف را باز 

کنید. کنترل و موتور سانروف را باز  ۵. یونیت 
کنید. ۶. ریل سانروف را باز 

کنید. a. سه پیچ)فلش( واقع در سمت چپ ریل را باز 
کنید و شیلنگ تخلیه سمت چپ را در اورید. دو بست )۱( را باز 

)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. b.سه پیچ )فلش( واقع در سمت راست ریل سانروف را باز 

کنید و شیلنگ تخلیه سمت راست را در اورید. دو بست )۱( را باز 
)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. c.چهار  پیچ اتصال )فلش( جلو ریل سانروف را باز 
)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. ریل سانروف را پیاده 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1990

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–12

51

Sliding Roof Motor and Control Unit Assembly

Removal

HINT:

Before removal, operate the roof to full-closed position.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly(See page 50-27).
4. Remove the sliding roof motor and control unit assembly. 

a. Disconnect roof motor connector (1) and remove 3 
roof motor fixing bolts (arrow).

b. Remove sliding roof motor and control unit assembly. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal. 

1

RM1A500080

کنترل و موتور سانروف مجموعه یونیت 
بازکردن

کردن، سقف را در وضعیت بسته قرار دهید. نکته:قبل از پیاده 
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.مجموعه نمدی سقف را باز 

کنید. ۴. مجموعه سانروف را باز 
کنید.  کانکتور موتور )1( را باز و سه پیچ اتصال موتور سانروف را باز   .a

b. مجموعه یونیت و موتور سانروف را در بیاورید.

بستن
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1991

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–13

51

Sliding Roof Bracket

Removal

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof glass (See page 51-9). 
4. Remove the roof assembly (See page 50-27). 
5. Remove sliding roof motor and control unit assembly (See page 51-12). 
6. Remove the sliding roof bracket.

a. Remove 3 fixing bolts (arrow) from left side of sliding 
roof bracket, loosen 2 clamps (1) and disconnect left 
side drain hose.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

b. Remove 3 fixing bolts (arrow) from right side of sliding 
roof bracket, loosen 2 clamps (1) and disconnect right 
side drain hose.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

c. Remove 4 fixing bolts (arrow) from front side of sliding 
roof bracket.
(Tightening torque: 14 ± 0.5 N·m) 

d. Remove the sliding roof bracket.

RM1A500090

1

RM1A500100

1

RM1A500110

ریل سانروف
گردن باز 

کرده  و سوئیچ را ببندید. ۱. تمامی وسایل برقی را خاموش 
کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 

کنید. ۳.شیشه سانروف را باز 
کنید. ۴.نمدی سقف را باز 

کنید. کنترل و موتور سانروف را باز  ۵. یونیت 
کنید. ۶. ریل سانروف را باز 

کنید. a. سه پیچ)فلش( واقع در سمت چپ ریل را باز 
کنید و شیلنگ تخلیه سمت چپ را در اورید. دو بست )۱( را باز 

)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. b.سه پیچ )فلش( واقع در سمت راست ریل سانروف را باز 

کنید و شیلنگ تخلیه سمت راست را در اورید. دو بست )۱( را باز 
)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. c.چهار  پیچ اتصال )فلش( جلو ریل سانروف را باز 
)14±0.5N.m: گشتاور مجاز(

کنید. ریل سانروف را پیاده 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1990

کشویی)سانروف( 50- سقف 

Chery Automobile Co., Ltd.

51 - SLIDING ROOF

51–12

51

Sliding Roof Motor and Control Unit Assembly

Removal

HINT:

Before removal, operate the roof to full-closed position.

1. Turn off all electrical equipment and the ignition switch.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the roof assembly(See page 50-27).
4. Remove the sliding roof motor and control unit assembly. 

a. Disconnect roof motor connector (1) and remove 3 
roof motor fixing bolts (arrow).

b. Remove sliding roof motor and control unit assembly. 

Installation

Installation is in the reverse order of removal. 

1

RM1A500080

کنترل و موتور سانروف مجموعه یونیت 
بازکردن

کردن، سقف را در وضعیت بسته قرار دهید. نکته:قبل از پیاده 
۱. تمامی وسایل برقی را خاموش و سوئیچ را ببندید.

کنید. ۲.کابل منفی باتری را باز 
کنید. ۳.مجموعه نمدی سقف را باز 

کنید. ۴. مجموعه سانروف را باز 
کنید.  کانکتور موتور )1( را باز و سه پیچ اتصال موتور سانروف را باز   .a

b. مجموعه یونیت و موتور سانروف را در بیاورید.

بستن
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1993

51- ابعاد بدنه

ست فهر

 آشــنایی ...............................1995
ابعــاد بدنه)نمــای جلــو(..............1996
ابعــاد بدنه)نمای جانبی(............1997
ابعاد بدنه)نمای عقــب(.............1998
ابعــاد بدنه)نمــای بــاال(...............1999
فاصلــه درزهــای بدنــه..................2001
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کشویی)سانروف( 50- سقف 

کنید.	  کنید تا از صحت آن اطمینان حاصل  وضعیت باز و بسته شدن سانروف را بعد از نصب چک 

کنید.	  نشتی آب در سانروف را چک 

  توجه

بستن
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1993

51- ابعاد بدنه

ست فهر

 آشــنایی ...............................1995
ابعــاد بدنه)نمــای جلــو(..............1996
ابعــاد بدنه)نمای جانبی(............1997
ابعاد بدنه)نمای عقــب(.............1998
ابعــاد بدنه)نمــای بــاال(...............1999
فاصلــه درزهــای بدنــه..................2001
فاصلــه درزهــای جلــو بدنــه............2002
فاصــل درزهــای عقــب بدنــه...........2011

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1992

کشویی)سانروف( 50- سقف 

کنید.	  کنید تا از صحت آن اطمینان حاصل  وضعیت باز و بسته شدن سانروف را بعد از نصب چک 

کنید.	  نشتی آب در سانروف را چک 

  توجه

بستن
برای نصب عکس روند فوق را انجام دهید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1995

51- ابعاد بدنه

آشنایی
معرفی

کلیه ابعاد باید مستقیمًا از روی بدنه اندازه گرفته شوند برای اندازه گیری درست، درصورت نیاز تجهیزات داخل اتاق، قابها و سپرها را باز کنید.	 
ــا امــکان تنظیــم درســت ابعــاد شاســی 	  ــد قســمت های معیــوب و آســیب دیــده تعمیــر شــوند ت ــا شاســی بای ــه ی گیــری فواصــل مختلــف بدن ــدازه  قبــل از ان

گــردد. فراهــم 
کنیــد و در 	  کنتــرل  گرفتــن و دفرمــه شــدن اســکلت قســمتهای باالیــی بدنــه را  هنــگام تعمیــرات قســمتهای زیریــن شاســی و بدنــه، بایــد تحــت فشــار قــرار 

کنیــد. صــورت وجــود ایــرادات مذکــور، آنهــا را رفــع 
کنید تا مانع از شکستن آنها شود.	  کلیه شیشه ها را از اتاق خودرو جدا  در صورت لزوم 
کلیه اندازه ها به میلی متر)mm( نمایش داده شده است.	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1994

51- ابعاد بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1997

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–5

52

Body Opening Dimensions (Side View)

Dimension Number Standard Value (mm)

A 987 ± 1

B 906 ± 1

C 998 ± 2

D 1339 ± 2

E 1039 ± 2

F 1204 ± 2

RM1A510020

A

C

E

F

B

D

ابعاد بدنه )نمای جانبی(

اندازه استاندارد)mm(فاصله

A987±1

B906±1

C998±2

D1339±2

E1039±2

F1204±2

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1996

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–4

52

Body Opening Dimensions (Front View)

Dimension Number Standard Value (mm)

A 1161.4 ± 2

B 1497.4 ± 2

C 225.8 ± 2

D 778.4 ± 2

E 911.2 ± 2

C

A

BD

E

RM1A510010

اندازه استاندارد)mm(فاصله
A1161.4±2
B1497.4±2
C225.8±2
D778.4±2
E911.2±2

ابعاد بدنه)نمای جلو(
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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Chery Automobile Co., Ltd.
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Chery Automobile Co., Ltd.
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52–4

52

Body Opening Dimensions (Front View)

Dimension Number Standard Value (mm)

A 1161.4 ± 2

B 1497.4 ± 2
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D 778.4 ± 2

E 911.2 ± 2
C
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E
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1999

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–7

52

Body Opening Dimensions (Top View)

A

B

RM1A510040

ابعاد بدنه)نمای باال(

اندازه استاندارد)mm(فاصله
A1572±2

B1514±2

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1998

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–6

52

Body Opening Dimensions (Rear View)

Dimension Number Standard Value (mm)

A 490 ± 2

B 1258 ± 2

A

B

RM1A510030

ابعاد بدنه)نمای عقب(

اندازه استاندارد)mm(فاصله
A490±2

B1258±2
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Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–6

52

Body Opening Dimensions (Rear View)

Dimension Number Standard Value (mm)

A 490 ± 2

B 1258 ± 2

A

B

RM1A510030

ابعاد بدنه)نمای عقب(

اندازه استاندارد)mm(فاصله
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2001

51- ابعاد بدنه

فاصله ابعاد درزهای بدنه
1. فاصله ها با نماد استاندارد                  نمایش داده شده است.

2. روشهای تنظیم و رگالژ فاصله ها و تشریح نمادها:
a. سطح مرجع با نماد          مشخص شده است.

b. .نقطه مورد نظر در روی سطوح با عالمت          نمایش داده شده است.
گیری ابعاد بدنه مثبت و در غیر این صورت منفی خواهد بود. گر فاصله سطح مورد نظر باالتر از سطح مرجع باشد، عدد به دست آمده شما از اندازه  c. ا

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–9

52

Body Assembly Dimensions

1. Gap is indicated by the standard distance measurement symbol .
2. Flush measurement method and instructional symbol description:

a. Reference surface is indicated by .
b. Pointed surface is indicated by .
c. If the level is higher than the reference surface, the number is positive, whereas negative.

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS
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Chery Automobile Co., Ltd.
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Body Assembly Dimensions
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51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–8

52

Dimension Number Standard Value (mm)

A 1572 ± 2

B 1514 ± 2

C 1042 ± 2

C

RM1A510050

اندازه استاندارد)mm(فاصله
C1042±2

نمای باال از صندوق عقب خودرو
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1. Gap is indicated by the standard distance measurement symbol .
2. Flush measurement method and instructional symbol description:

a. Reference surface is indicated by .
b. Pointed surface is indicated by .
c. If the level is higher than the reference surface, the number is positive, whereas negative.

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2000

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.
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Dimension Number Standard Value (mm)

A 1572 ± 2

B 1514 ± 2
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2003

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–11

52

Clearance between lower front grille and front bumper at 
06B: 1.0 ± 0.5 mm

Clearance between front bumper and tow hook cover FR at 
06H: 0.5 ± 0.5 mm
Flush between front bumper and tow hook cover FR at 06H: 
-0.5 ± 0.5 mm

Clearance between front grille and front bumper at 06A: 
1.0 ± 0.7 mm
Flush between front grille and front bumper at 06A: -1.5 ± 
0.7 mm

Clearance between front grille and headlamp at 01D: 3.0 ± 
1.5 mm

FRONT BUMPER

LOWER FRONT GRILLE

1.
0±

0.
5

RM1A510120

FRONT BUMPER

TOW HOOK COVER FR

-0
.5

±0
.5 0.

5±
0.

5

RM1A510130

FRONT GRILLE

FRONT BUMPER

-1
.5±

0.7

1.0±0.7

RM1A510140

HEADLAMP

FRONT GRILLE
3.0±1.5

RM1A510150

1.0±0.5m.m

0.5±0.5m.m

1.0±0.7m.m

3.0±1.5m.m

-1.5±0.7m.m

-0.5±0.5m.m

سپرجلو

سپرجلو

درپوش بکسل بند

شبکه باالیی سپرجلو

چراغ جلو

شبکه باالیی سپر

سپرجلو

شبکه پایینی سپر

:B06 فاصله بین سپرجلو با شبکه پایینی سپر در  محل مشخص شده

:06H فاصله بین سپرجلو و درپوش بکسل بند در  محل مشخص شده
:06H هم ترازی بین سپرجلو و درپوش بکسل بند در  محل مشخص شده

:06A فاصله بین شبکه باالیی سپر جلو با سپردر  محل مشخص شده
:06A هم ترازی بین شبکه باالیی سپر جلو با سپر در  محل مشخص شده

:D01 فاصله بین چراغ جلو با شبکه باالیی سپر در  محل مشخص شده

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2002

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–10

52

Front Body Assembly Dimensions

Clearance between lower side grille and lower side grille 
chrome at 06G: 1.0 ± 0.7 mm

Clearance between front bumper and headlamp at 01A: 
3.0 ± 1.0 mm

RM1A510070

06
G

06E

01A

01D

01B 01C

03C03

02A02

02A01

03E

03C02 03C01

06F

06D

06C

03H
031

03B

04A

03D

14A

12A

12C

12B

04B

03G

06B

06A

06H

03
A

04E

04C

03F 04D

04F

04G

LOWER SIDE GRILLE CHROME

LOWER SIDE GRILLE

1.0±0.7

RM1A510100

FRONT BUMPER

HEADLAMP

3.
0±

1.
0

RM1A510110

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–10

52

Front Body Assembly Dimensions

Clearance between lower side grille and lower side grille 
chrome at 06G: 1.0 ± 0.7 mm

Clearance between front bumper and headlamp at 01A: 
3.0 ± 1.0 mm

RM1A510070

06
G

06E

01A

01D

01B 01C

03C03

02A02

02A01

03E

03C02 03C01

06F

06D

06C

03H
031

03B

04A

03D

14A

12A

12C

12B

04B

03G

06B

06A

06H

03
A

04E

04C

03F 04D

04F

04G

LOWER SIDE GRILLE CHROME

LOWER SIDE GRILLE

1.0±0.7

RM1A510100

FRONT BUMPER

HEADLAMP

3.
0±

1.
0

RM1A510110

فاصله درزهای جلوی بدنه

فاصله بین شبکه سپرجلو با نوار چراغ روز در محل مشخص شده :

فاصله سپرجلو با چراغ جلو در  در محل مشخص شده:

1.0±0.7m.m

3.0±1.0m.m

شبکه سپرجلو

نوار چراغ روز

چراغ جلو

سپرجلو
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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:06H هم ترازی بین سپرجلو و درپوش بکسل بند در  محل مشخص شده

:06A فاصله بین شبکه باالیی سپر جلو با سپردر  محل مشخص شده
:06A هم ترازی بین شبکه باالیی سپر جلو با سپر در  محل مشخص شده

:D01 فاصله بین چراغ جلو با شبکه باالیی سپر در  محل مشخص شده

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2002

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–10

52

Front Body Assembly Dimensions

Clearance between lower side grille and lower side grille 
chrome at 06G: 1.0 ± 0.7 mm

Clearance between front bumper and headlamp at 01A: 
3.0 ± 1.0 mm

RM1A510070
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G

06E

01A

01D

01B 01C

03C03
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02A01

03E

03C02 03C01
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06D
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03H
031

03B

04A
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14A
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12C

12B

04B

03G
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03
A

04E

04C

03F 04D

04F

04G

LOWER SIDE GRILLE CHROME

LOWER SIDE GRILLE

1.0±0.7

RM1A510100

FRONT BUMPER

HEADLAMP

3.
0±

1.
0

RM1A510110

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–10

52

Front Body Assembly Dimensions

Clearance between lower side grille and lower side grille 
chrome at 06G: 1.0 ± 0.7 mm

Clearance between front bumper and headlamp at 01A: 
3.0 ± 1.0 mm

RM1A510070

06
G

06E

01A

01D

01B 01C

03C03

02A02

02A01

03E

03C02 03C01

06F

06D

06C

03H
031

03B

04A

03D

14A

12A

12C

12B

04B

03G

06B

06A

06H

03
A

04E

04C

03F 04D

04F

04G

LOWER SIDE GRILLE CHROME

LOWER SIDE GRILLE

1.0±0.7

RM1A510100

FRONT BUMPER

HEADLAMP

3.
0±

1.
0

RM1A510110

فاصله درزهای جلوی بدنه

فاصله بین شبکه سپرجلو با نوار چراغ روز در محل مشخص شده :

فاصله سپرجلو با چراغ جلو در  در محل مشخص شده:

1.0±0.7m.m

3.0±1.0m.m

شبکه سپرجلو

نوار چراغ روز

چراغ جلو

سپرجلو
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2005

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–13

52

Clearance between hood (upper) and fender (upper) at 
02A02: 3.5 ± 1.0 mm
Flush between hood (upper) and fender (upper) at 02A02: 
0 ± 1.0 mm

Clearance between fender and cowl bar cover at 03E: 0 + 
0.5 mm

Clearance between cowl bar cover and windshield at 03H: 
0 + 0.5 mm

Clearance between cowl bar cover and side panel at 03I: 0 + 
1.0 mm

HOOD (UPPER)

FENDER (UPPER)
0±1.0

3.5±1.0

RM1A510200

COWL BAR COVER
FENDER

0+0.5

RM1A510210

COWL BAR COVER
WINDSHIELD

0+0.5

RM1A510220

COWL BAR COVER

SIDE PANEL

0+1.0

RM1A510230

 چراغ جلو و درب موتور در نقطه

درب موتور

درب موتور

شیشه جلو

ستون جلو

کن ک  شبکه برف پا

کن ک  شبکه برف پا

کن ک  لبه شبکه برف پا

3.5±1.0m.m

0±1.0m.m

0±0.5m.m

0±0.5m.m

0±1.0m.m

:02A02گلگیر با درب موتور در محل مشخص شده فاصله بین قسمت باالیی 

 :02A02گلگیر با درب موتور در محل مشخص شده هم ترازی بین قسمت باالیی 

:03Eککن در محل مشخص شده گلگیرجلو با لبه شبکه برف پا فاصله بین 

:03Hککن و شیشه جلو در محل مشخص شده فاصله بین شبکه برف پا

:I03ک کن در محل مشخص شده فاصله بین ستون جلو با لبه شبکه برف پا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2004

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–12

52

Clearance between headlamp and hood at 01B: 4.0 ± 
1.0 mm
Flush between headlamp and hood at 01B: -1.0 ± 1.0 mm

Clearance between cowl bar cover and plug at 03G: 0 - 
2 mm

Clearance between headlamp and fender at 01C: 1.5 ± 
1.0 mm
Flush between headlamp and fender at 01C: -1.0 ± 1.0 mm

Clearance between hood and fender at 02A01: 3.5 ± 1.0 mm
Flush between hood and fender at 02A01: -1.0 ± 1.0 mm

HOOD

HEADLAMP
-1.0±1.0

4.0±1.0

RM1A510160

PLUG

0~2

COWL BAR COVER
RM1A510170

HEADLAMP

FENDER1.5±1.0

-1.0±1.0

RM1A510180

FENDER

-1.0±1.0

3.5±1.0

HOOD

RM1A510190

چراغ جلو
درب موتور

ککن نوار شبکه برف پا

کن ک  لبه نوار شبکه برفپا

چراغ جلو

گلگیر

درب موتور

گلگیر

:01Bفاصله بین چراغ جلو و درب موتور  در محل مشخص شده
:01Bهم ترازی بین  چراغ جلو و درب موتور  در محل مشخص شده

:03Gککن و درب موتور در محل مشخص شده فاصله بین نوار شبکه برف پا

:01Cگلگیر در محل مشخص شده فاصله بین چراغ جلو با 
:01C گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین چراغ جلو با 

:02A01گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین درب موتور و 
:02A01گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین درب موتور و 

4.0±1.0m.m

1.5±1.0m.m

3.5±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

0-2m.m
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2005

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–13

52

Clearance between hood (upper) and fender (upper) at 
02A02: 3.5 ± 1.0 mm
Flush between hood (upper) and fender (upper) at 02A02: 
0 ± 1.0 mm

Clearance between fender and cowl bar cover at 03E: 0 + 
0.5 mm

Clearance between cowl bar cover and windshield at 03H: 
0 + 0.5 mm

Clearance between cowl bar cover and side panel at 03I: 0 + 
1.0 mm

HOOD (UPPER)

FENDER (UPPER)
0±1.0

3.5±1.0

RM1A510200

COWL BAR COVER
FENDER

0+0.5

RM1A510210

COWL BAR COVER
WINDSHIELD

0+0.5

RM1A510220

COWL BAR COVER

SIDE PANEL

0+1.0

RM1A510230

 چراغ جلو و درب موتور در نقطه

درب موتور

درب موتور

شیشه جلو

ستون جلو

کن ک  شبکه برف پا

کن ک  شبکه برف پا

کن ک  لبه شبکه برف پا

3.5±1.0m.m

0±1.0m.m

0±0.5m.m

0±0.5m.m

0±1.0m.m

:02A02گلگیر با درب موتور در محل مشخص شده فاصله بین قسمت باالیی 

 :02A02گلگیر با درب موتور در محل مشخص شده هم ترازی بین قسمت باالیی 

:03Eککن در محل مشخص شده گلگیرجلو با لبه شبکه برف پا فاصله بین 

:03Hککن و شیشه جلو در محل مشخص شده فاصله بین شبکه برف پا

:I03ک کن در محل مشخص شده فاصله بین ستون جلو با لبه شبکه برف پا

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2004

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–12

52

Clearance between headlamp and hood at 01B: 4.0 ± 
1.0 mm
Flush between headlamp and hood at 01B: -1.0 ± 1.0 mm

Clearance between cowl bar cover and plug at 03G: 0 - 
2 mm

Clearance between headlamp and fender at 01C: 1.5 ± 
1.0 mm
Flush between headlamp and fender at 01C: -1.0 ± 1.0 mm

Clearance between hood and fender at 02A01: 3.5 ± 1.0 mm
Flush between hood and fender at 02A01: -1.0 ± 1.0 mm

HOOD

HEADLAMP
-1.0±1.0

4.0±1.0

RM1A510160

PLUG

0~2

COWL BAR COVER
RM1A510170

HEADLAMP

FENDER1.5±1.0

-1.0±1.0

RM1A510180

FENDER

-1.0±1.0

3.5±1.0

HOOD

RM1A510190

چراغ جلو
درب موتور

ککن نوار شبکه برف پا

کن ک  لبه نوار شبکه برفپا

چراغ جلو

گلگیر

درب موتور

گلگیر

:01Bفاصله بین چراغ جلو و درب موتور  در محل مشخص شده
:01Bهم ترازی بین  چراغ جلو و درب موتور  در محل مشخص شده

:03Gککن و درب موتور در محل مشخص شده فاصله بین نوار شبکه برف پا

:01Cگلگیر در محل مشخص شده فاصله بین چراغ جلو با 
:01C گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین چراغ جلو با 

:02A01گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین درب موتور و 
:02A01گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین درب موتور و 

4.0±1.0m.m

1.5±1.0m.m

3.5±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

-1.0±1.0m.m

0-2m.m
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2007

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–15

52

Flush between moulding and roof at 12C: 1.0 mm

Clearance between windshield and side body at 12B: 
4.0 ± 1.5 mm

Clearance between front door sash seal and side body at 
04B: 7.8 ± 1.5 mm
Flush between front door sash seal and side body at 04B: 
-2.0 ± 1.5 mm

Clearance between front triangle cover and mirror base at 
04C: 4.0 ± 1.0 mm
Flush between front triangle cover and mirror base at 04C: 
-0.5 + 0.5 mm

RM1A510271

MOULDING

ROOF

1.0

RM1A510272

SIDE BODY

WINDSHIELD

4.0±1.5

RM1A510273

FR DOOR SASH SEAL

SIDE BODY -2.0±1.57.8±1.5

4.0±1.0

-0.5+0.5
FRONT TRIANGLE 
COVER MIRROR BASE

RM1A510290

نوار آببندی سقف

ستون جلو

شیشه جلو

کالف سقف

نوار درب جلو

قاب لچکینوار درب جلو

سقف

4.0±1.5m.m

4.0±1.0m.m

-0.5±0.5m.m

7.8±1.5m.m

-2.0±1.5m.m

1.0m.m
هم ترازی نوار آببندی سقف با لبه سقف در محل مشخص شده

:C12 

فاصله بین شیشه جلو و لبه ستون در محل مشخص شده 
:B12

کالف درب در محل مشخص شده فاصله بین نوار آببندی درب جلو با 
 :04B 

کالف درب در محل مشخص شده هم ترازی نوار آببندی درب جلو با 
 :04B 

فاصله بین قاب لچکی درب جلوبا پایه آینه در محل مشخص شده
 :04C 

کالف درب در محل مشخص شده  هم ترازی نوار آببندی درب جلو با 
:04C

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2006

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–14

52

Clearance between windshield and roof panel at 12A: 4.0 ± 
1.5 mm
Flush between windshield and roof panel at 12A: -3.0 ± 
1.5 mm

Clearance between fender and side panel at 03A: 3.0 ± 
1.0 mm
Flush between fender and side panel at 03A: 0 ± 1.0 mm

Flush between body side and front triangle cover at 04F: 
-2.5 ± 1.0 mm

Clearance between FR door sash seal and front triangle at 
04E: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between FR door sash seal and front triangle at 04E: 
-0.5 mm

WINDSHIELD ROOF PANEL

-3.0±1.5

4.0±1.5

RM1A510240

0±1
.0

3.0±1.0

FENDER

SIDE PANEL

RM1A510250

BODY SIDE

FRONT TRIANGLE COVER

-2.5±1.0

RM1A510260

FRONT TRIANGLE

FR DOOR
SASH SEAL

RM1A510270

-0.5

4.0±1.2

شیشه جلو

ستون جلو

ستون جلو

قاب لچکی شیشه جلو

لچکی درب جلو

نوار درب جلو

گلگیرجلو

سقف

:04Eفاصله بین لبه نوار درب جلو با لچکی در محل مشخص شده

:04Fهم ترازی بین ستون جلو با سطح لچکی شیشه جلو در محل مشخص شده

:03Aگلگیر و لبه ستون جلو در محل مشخص شده فاصله بین 
:03A گلگیر و لبه ستون جلو در محل مشخص شده هم ترازی بین 

:12Aفاصله شیشه جلو با سقف در محل مشخص شده
:12A هم ترازی شیشه جلو با سقف در محل مشخص شده

4.0±1.5m.m

3.0±1.0m.m
0±1.0m.m

-2.5±1.0m.m

-4±1.2m.m

-3.0±1.5m.m
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2007

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–15

52

Flush between moulding and roof at 12C: 1.0 mm

Clearance between windshield and side body at 12B: 
4.0 ± 1.5 mm

Clearance between front door sash seal and side body at 
04B: 7.8 ± 1.5 mm
Flush between front door sash seal and side body at 04B: 
-2.0 ± 1.5 mm

Clearance between front triangle cover and mirror base at 
04C: 4.0 ± 1.0 mm
Flush between front triangle cover and mirror base at 04C: 
-0.5 + 0.5 mm

RM1A510271

MOULDING

ROOF

1.0

RM1A510272

SIDE BODY

WINDSHIELD

4.0±1.5

RM1A510273

FR DOOR SASH SEAL

SIDE BODY -2.0±1.57.8±1.5

4.0±1.0

-0.5+0.5
FRONT TRIANGLE 
COVER MIRROR BASE

RM1A510290

نوار آببندی سقف

ستون جلو

شیشه جلو

کالف سقف

نوار درب جلو

قاب لچکینوار درب جلو

سقف

4.0±1.5m.m

4.0±1.0m.m

-0.5±0.5m.m

7.8±1.5m.m

-2.0±1.5m.m

1.0m.m
هم ترازی نوار آببندی سقف با لبه سقف در محل مشخص شده

:C12 

فاصله بین شیشه جلو و لبه ستون در محل مشخص شده 
:B12

کالف درب در محل مشخص شده فاصله بین نوار آببندی درب جلو با 
 :04B 

کالف درب در محل مشخص شده هم ترازی نوار آببندی درب جلو با 
 :04B 

فاصله بین قاب لچکی درب جلوبا پایه آینه در محل مشخص شده
 :04C 

کالف درب در محل مشخص شده  هم ترازی نوار آببندی درب جلو با 
:04C

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2006

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–14

52

Clearance between windshield and roof panel at 12A: 4.0 ± 
1.5 mm
Flush between windshield and roof panel at 12A: -3.0 ± 
1.5 mm

Clearance between fender and side panel at 03A: 3.0 ± 
1.0 mm
Flush between fender and side panel at 03A: 0 ± 1.0 mm

Flush between body side and front triangle cover at 04F: 
-2.5 ± 1.0 mm

Clearance between FR door sash seal and front triangle at 
04E: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between FR door sash seal and front triangle at 04E: 
-0.5 mm

WINDSHIELD ROOF PANEL

-3.0±1.5

4.0±1.5

RM1A510240

0±1
.0

3.0±1.0

FENDER

SIDE PANEL

RM1A510250

BODY SIDE

FRONT TRIANGLE COVER

-2.5±1.0

RM1A510260

FRONT TRIANGLE

FR DOOR
SASH SEAL

RM1A510270

-0.5

4.0±1.2

شیشه جلو

ستون جلو

ستون جلو

قاب لچکی شیشه جلو

لچکی درب جلو

نوار درب جلو

گلگیرجلو

سقف

:04Eفاصله بین لبه نوار درب جلو با لچکی در محل مشخص شده

:04Fهم ترازی بین ستون جلو با سطح لچکی شیشه جلو در محل مشخص شده

:03Aگلگیر و لبه ستون جلو در محل مشخص شده فاصله بین 
:03A گلگیر و لبه ستون جلو در محل مشخص شده هم ترازی بین 

:12Aفاصله شیشه جلو با سقف در محل مشخص شده
:12A هم ترازی شیشه جلو با سقف در محل مشخص شده

4.0±1.5m.m

3.0±1.0m.m
0±1.0m.m

-2.5±1.0m.m

-4±1.2m.m

-3.0±1.5m.m
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2009

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–17

52

Flush between front bumper and fender at 03C03: 1.2 mm

Clearance between fender and side body at 03D: 3.0 ± 
1.2 mm
Flush between fender and side body at 03D: 0.5 ± 0.8 mm

Clearance between front bumper and fender at 03C01: 0.5 + 
0.5 mm
Flush between front bumper and fender at 03C01: -0.7 ± 
0.7 mm

Flush between front bumper and fender at 03C02: 1.0 mm

FRONT BUMPER

FENDER

RM1A510350

1.2

3.0±1.2

0.5±0.8 SIDE BODYFENDER

RM1A510360

FRONT BUMPER

FENDER

-0.7±0.7

0.5+0.5

RM1A510370

FRONT BUMPER

FENDER

1.0

RM1A510380

گلگیر

گلگیر جلو

گلگیر جلو

گلگیر جلو

سپرجلو

سپرجلو

رکاب جلو

سپرجلو

:03C03 گلگیر و سپرجلو در محل مشخص شده هم ترازی بین 

:03D گلگیر جلو با رکاب در محل مشخص شده فاصله بین 
:03D گلگیر جلو نسبت به رکاب در محل مشخص شده هم ترازی 

:03C01 گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین سپرجلو و 
:03C01 گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین سپرجلو و 

:03C02 گلگیرجلو در محل مشخص شده هم ترازی سطح سپر نسبت به 

1.2m.m

3.0±1.2m.m
0.5±0.8m.m

0.5±0.5m.m
-0.7±0.7m.m

1.0m.m

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2008

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–16

52

Clearance between front door outer seal and front triangle 
cover at 04D: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door outer seal and front triangle cover 
at 04D: 0.5 + 0.5 mm

Clearance between front door outer handle and handle fix 
block at 14A: 1.0 ± 0.7 mm
Flush between front door outer handle and handle fix block 
at 14A: 0 ± 0.5 mm

Clearance between fender and front door outer panel at 
03B: 4.0 + 0.4 mm
Flush between fender and front door outer panel at 03B: 0 + 
1.2 mm

Clearance between front door outer panel and side body at 
04A: 6.0 ± 1.5 mm
Flush between front door outer panel and side body at 04A: 
-2.0 ± 1.5 mm

FRONT TRIANGLE
COVER

FRONT DOOR
OUTER SEAL

RM1A510300

4.0±1.2

0.5+0.5

1.0±0.7

0±0.5

HANDEL FIX 
BLOCK

FRONT DOOR
OUTER HANDLE

RM1A510310

4.0+0.4

0+1.2 FENDERFR DOOR OUTER 
PANEL

RM1A510330

6.
0±

1.
5

-2
.0±

1.5

FRONT DOOR
OUTER PANEL

SIDE BODY

RM1A510340

قاب لچکی

نوارآببندی درب

گلگیر

رکاب

لبه درب جلو

لبه درب جلو

قاب مغزی قفل 
درب

دستگیره درب جلو

:04D فاصله بین نوار آببندی درب جلو و قاب لچکی شیشه در محل مشخص شده

:04D هم ترازی بین سطح نوار آببندی درب وقاب لچکی در محل مشخص شده

فاصله بین لبه دستگیره درب جلو با قاب مغزی قفل دستگیره در محل مشخص شده 
:14A

:14A هم ترازی سطح دستگیره نسبت به قاب مغزی در محل مشخص شده

 :B03 گلگیر و لبه درب جلو در محل مشخص شده فاصله بین 
:B03 گلگیر نسبت به سطح درب جلو در محل مشخص شده هم ترازی سطح 

:04A فاصله بین لبه درب جلو با رکاب در محل مشخص شده
:04A هم ترازی درب جلو نسبت به رکاب در محل مشخص شده

4±1.2m.m

0.5±0.5m.m

1.0±0.7m.m

0±0.5m.m

4.0±0.4m.m

0±1.2m.m

6.0±1.5m.m
-2.0±1.5m.m

www.cargeek.ir
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http://www.cargeek.ir/
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2009

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–17

52

Flush between front bumper and fender at 03C03: 1.2 mm

Clearance between fender and side body at 03D: 3.0 ± 
1.2 mm
Flush between fender and side body at 03D: 0.5 ± 0.8 mm

Clearance between front bumper and fender at 03C01: 0.5 + 
0.5 mm
Flush between front bumper and fender at 03C01: -0.7 ± 
0.7 mm

Flush between front bumper and fender at 03C02: 1.0 mm

FRONT BUMPER

FENDER

RM1A510350

1.2

3.0±1.2

0.5±0.8 SIDE BODYFENDER

RM1A510360

FRONT BUMPER

FENDER

-0.7±0.7

0.5+0.5

RM1A510370

FRONT BUMPER

FENDER

1.0

RM1A510380

گلگیر

گلگیر جلو

گلگیر جلو

گلگیر جلو

سپرجلو

سپرجلو

رکاب جلو

سپرجلو

:03C03 گلگیر و سپرجلو در محل مشخص شده هم ترازی بین 

:03D گلگیر جلو با رکاب در محل مشخص شده فاصله بین 
:03D گلگیر جلو نسبت به رکاب در محل مشخص شده هم ترازی 

:03C01 گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین سپرجلو و 
:03C01 گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی بین سپرجلو و 

:03C02 گلگیرجلو در محل مشخص شده هم ترازی سطح سپر نسبت به 

1.2m.m

3.0±1.2m.m
0.5±0.8m.m

0.5±0.5m.m
-0.7±0.7m.m

1.0m.m

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2008

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–16

52

Clearance between front door outer seal and front triangle 
cover at 04D: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door outer seal and front triangle cover 
at 04D: 0.5 + 0.5 mm

Clearance between front door outer handle and handle fix 
block at 14A: 1.0 ± 0.7 mm
Flush between front door outer handle and handle fix block 
at 14A: 0 ± 0.5 mm

Clearance between fender and front door outer panel at 
03B: 4.0 + 0.4 mm
Flush between fender and front door outer panel at 03B: 0 + 
1.2 mm

Clearance between front door outer panel and side body at 
04A: 6.0 ± 1.5 mm
Flush between front door outer panel and side body at 04A: 
-2.0 ± 1.5 mm

FRONT TRIANGLE
COVER

FRONT DOOR
OUTER SEAL

RM1A510300

4.0±1.2

0.5+0.5

1.0±0.7

0±0.5

HANDEL FIX 
BLOCK

FRONT DOOR
OUTER HANDLE

RM1A510310

4.0+0.4

0+1.2 FENDERFR DOOR OUTER 
PANEL

RM1A510330

6.
0±

1.
5

-2
.0±

1.5

FRONT DOOR
OUTER PANEL

SIDE BODY

RM1A510340

قاب لچکی

نوارآببندی درب

گلگیر

رکاب

لبه درب جلو

لبه درب جلو

قاب مغزی قفل 
درب

دستگیره درب جلو

:04D فاصله بین نوار آببندی درب جلو و قاب لچکی شیشه در محل مشخص شده

:04D هم ترازی بین سطح نوار آببندی درب وقاب لچکی در محل مشخص شده

فاصله بین لبه دستگیره درب جلو با قاب مغزی قفل دستگیره در محل مشخص شده 
:14A

:14A هم ترازی سطح دستگیره نسبت به قاب مغزی در محل مشخص شده

 :B03 گلگیر و لبه درب جلو در محل مشخص شده فاصله بین 
:B03 گلگیر نسبت به سطح درب جلو در محل مشخص شده هم ترازی سطح 

:04A فاصله بین لبه درب جلو با رکاب در محل مشخص شده
:04A هم ترازی درب جلو نسبت به رکاب در محل مشخص شده

4±1.2m.m

0.5±0.5m.m

1.0±0.7m.m

0±0.5m.m

4.0±0.4m.m

0±1.2m.m

6.0±1.5m.m
-2.0±1.5m.m
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2011

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–19

52

Rear Body Assembly Dimensions

Clearance between RR handle and handle fix block at 15A: 
1.0 ± 0.7 mm
Flush between RR handle and handle fix block at 15A: 0 ± 
0.5 mm

Clearance between RR door sash seal and rear triangle 
cover at 05I: 4.5 ± 1.2 mm
Flush between RR door sash seal and rear triangle cover at 
05I: 0 + 1.5 mm

15A

051

05D

08
B

16A

10A

08A

08
A

07
A07F

05B 

05E

09
C

09A

09B

07B

10
B

10
D

10
E

07
C

07
D

07
E

05C

05G

05F

05A

05
H

17A02

17
A0

1

17
A0

1

11
A0

1

11A02

13A

13
B

10
C

17A03

04
H

041

RM1A510080

1.0±0.7

HANDEL FIX
BLOCK

RR HANDLE 0±0.5

RM1A510430

REAR TRIANGLE
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4.5±1.2

0+1.5

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–19

52

Rear Body Assembly Dimensions

Clearance between RR handle and handle fix block at 15A: 
1.0 ± 0.7 mm
Flush between RR handle and handle fix block at 15A: 0 ± 
0.5 mm

Clearance between RR door sash seal and rear triangle 
cover at 05I: 4.5 ± 1.2 mm
Flush between RR door sash seal and rear triangle cover at 
05I: 0 + 1.5 mm

15A
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A07F

05B 

05E
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07B
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05C

05G

05F
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H

17A02

17
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1

17
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1

11
A0

1

11A02

13A

13
B

10
C

17A03

04
H

041

RM1A510080

1.0±0.7

HANDEL FIX
BLOCK

RR HANDLE 0±0.5

RM1A510430

REAR TRIANGLE
COVERRR DOOR

SASH SEAL

RM1A510440

4.5±1.2

0+1.5

1.0±0.7m.m

0±0.5m.m

4.5±1.2m.m

0+1.5m.m

فاصله درزهای عقب بدنه

:15A فاصله بین دستگیره درب عقب با قاب مغزی قفل درب در محل مشخص شده
 

:15A هم ترازی بین سطح دستگیره با قاب مغزی قفل در محل مشخص شده

 :05I فاصله بین نوار آببندی درب عقب با لچکی شیشه عقب در محل مشخص شده

:05I هم ترازی بین نوار آببندی درب عقب با سطح لچکی در محل مشخص شده

قاب قفل درب

لچکی شیشه 
عقب

نوار آببندی درب 
عقب

دستگیره درب 
عقب

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2010

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–18

52

Clearance between front bumper and front bumper strut at 
06F: 2.0 ± 1.0 mm

Clearance between DRL cover and DRL at 06D: 1.0 ± 
0.7 mm

Clearance between front bumper and front bumper strut at 
06C: 3.0 ± 1.0 mm

Clearance between front bumper and lower side grille 
chrome at 06E: 0.5 ± 0.5 mm

2.0±1.0

FRONT BUMPER STRUT

FRONT BUMPER

RM1A510390

DRL

DRL COVER

1.0±0.7

RM1A510400

3.
0±

1.
0

FRONT BUMPER STRUT

FRONT BUMPER

RM1A510410

0.5±0.5

FRONT BUMPER

LOWER SIDE GRILLE CHROME

RM1A510420

:06F فاصله بین سپرجلو با قاب)شبکه( چراغ روز در محل مشخص شده

 :06D فاصله بین قاب چراغ روز با چراغ روز در محل مشخص شده

:06C فاصله بین سپرجلو و لبه قاب)شبکه( چراغ روز در محل مشخص شده

 :06E فاصله بین سپرجلو با لبه پایینی قاب چراغ روز در محل مشخص شده

2.0±1.0m.m

1.0±0.7m.m

3.0±1.0m.m

0.5±0.5m.m

سپرجلو

قاب چراغ روز

قاب چراغ روز

قاب چراغ روز

سپرجلو

سپرجلو

 قاب چراغ روز

چراغ روز
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2011

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–19

52

Rear Body Assembly Dimensions

Clearance between RR handle and handle fix block at 15A: 
1.0 ± 0.7 mm
Flush between RR handle and handle fix block at 15A: 0 ± 
0.5 mm

Clearance between RR door sash seal and rear triangle 
cover at 05I: 4.5 ± 1.2 mm
Flush between RR door sash seal and rear triangle cover at 
05I: 0 + 1.5 mm

15A

051

05D

08
B

16A

10A

08A

08
A

07
A07F

05B 

05E

09
C

09A

09B

07B

10
B

10
D

10
E

07
C

07
D

07
E

05C

05G

05F

05A

05
H

17A02

17
A0

1

17
A0

1

11
A0

1

11A02

13A

13
B

10
C

17A03

04
H

041

RM1A510080

1.0±0.7

HANDEL FIX
BLOCK

RR HANDLE 0±0.5

RM1A510430

REAR TRIANGLE
COVERRR DOOR

SASH SEAL

RM1A510440

4.5±1.2

0+1.5

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–19

52

Rear Body Assembly Dimensions

Clearance between RR handle and handle fix block at 15A: 
1.0 ± 0.7 mm
Flush between RR handle and handle fix block at 15A: 0 ± 
0.5 mm

Clearance between RR door sash seal and rear triangle 
cover at 05I: 4.5 ± 1.2 mm
Flush between RR door sash seal and rear triangle cover at 
05I: 0 + 1.5 mm
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0+1.5

1.0±0.7m.m
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4.5±1.2m.m

0+1.5m.m

فاصله درزهای عقب بدنه

:15A فاصله بین دستگیره درب عقب با قاب مغزی قفل درب در محل مشخص شده
 

:15A هم ترازی بین سطح دستگیره با قاب مغزی قفل در محل مشخص شده

 :05I فاصله بین نوار آببندی درب عقب با لچکی شیشه عقب در محل مشخص شده

:05I هم ترازی بین نوار آببندی درب عقب با سطح لچکی در محل مشخص شده

قاب قفل درب

لچکی شیشه 
عقب

نوار آببندی درب 
عقب

دستگیره درب 
عقب

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2010

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–18

52

Clearance between front bumper and front bumper strut at 
06F: 2.0 ± 1.0 mm

Clearance between DRL cover and DRL at 06D: 1.0 ± 
0.7 mm

Clearance between front bumper and front bumper strut at 
06C: 3.0 ± 1.0 mm

Clearance between front bumper and lower side grille 
chrome at 06E: 0.5 ± 0.5 mm

2.0±1.0

FRONT BUMPER STRUT

FRONT BUMPER

RM1A510390

DRL

DRL COVER

1.0±0.7

RM1A510400

3.
0±

1.
0

FRONT BUMPER STRUT

FRONT BUMPER

RM1A510410

0.5±0.5

FRONT BUMPER

LOWER SIDE GRILLE CHROME

RM1A510420

:06F فاصله بین سپرجلو با قاب)شبکه( چراغ روز در محل مشخص شده

 :06D فاصله بین قاب چراغ روز با چراغ روز در محل مشخص شده

:06C فاصله بین سپرجلو و لبه قاب)شبکه( چراغ روز در محل مشخص شده

 :06E فاصله بین سپرجلو با لبه پایینی قاب چراغ روز در محل مشخص شده

2.0±1.0m.m

1.0±0.7m.m

3.0±1.0m.m

0.5±0.5m.m

سپرجلو

قاب چراغ روز

قاب چراغ روز

قاب چراغ روز

سپرجلو

سپرجلو

 قاب چراغ روز

چراغ روز
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2013

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–21

52

Flush between front door cover and front door sash seal at 
04H: 0 ± 0.7 mm

Clearance between RR door sash seal and side body at 
05A: 7.8 ± 1.5 mm
Flush between RR door sash seal and side body at 05A: 
-2.0 ± 1.5 mm

Flush between roof and sun roof at 17A02: 0 + 1.0 mm

Flush between roof and sun roof at 17A03: 0 + 2.0 mm

FRONT DOOR COVER

FRONT DOOR SASH SEAL

0±
0.7

RM1A510490

SIDE BODY

RR DOOR SASH SEAL

7.8±1.5

-2.0±1.5

RM1A510500

ROOF

SUN ROOF
0+1.0

RM1A510510

SUN ROOF ROOF
0+2.0

RM1A510520

0±0.7m.m

7.8±1.5m.m

-2.0±1.5m.m

0±1.0m.m

0±2.0m.m

:H04 هم ترازی بین لبه درب جلوبا نوار آببندی در محل مشخص شده

:05A کالف سقف در محل مشخص شده فاصله بین نوارآببندی درب عقب  با 

:05A کالف سقف در محل مشخص شده هم ترازی بین نوارآببندی درب عقب  و 

:17A02 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

:17A03 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

سانروف

سانروف

نوارآببندی درب عقب

کالف سقف

لبه درب جلو

نوار آببندی درب جلو

سقف

سقف

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2012

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–20

52

Clearance between FR door outer panel and RR door outer 
panel at 05C: 4.0 + 0.4 mm
Flush between FR door outer panel and RR door outer panel 
at 05C: 0 + 1.0 mm

Clearance between front door outer seal and rear door outer 
seal at 05G: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door outer seal and rear door outer seal 
at 05G: 0 + 1.0 mm

Clearance between front door and rear door at 05F: 4.0 ± 
1.0 mm
Flush between front door and rear door at 05F: 0 + 1.5 mm

Clearance between front door sash seal and rear door sash 
seal at 04I: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door sash seal and rear door sash seal 
at 04I: 0 + 1.0 mm

0+1.0

RR DOOR OUTER
PANEL FR DOOR OUTER

PANEL

4.0+0.4

RM1A510450

FRONT DOOR
OUTER SEAL REAR DOOR

OUTER SEAL

RM1A510460

4.0±1.2

0+1.0

REAR DOORFRONT DOOR

4.0±1.0

0+1.5

RM1A510470

FRONT DOOR
OUTER SEAL

REAR DOOR
OUTER SEAL

RM1A510480

0+1.0

4.0±1.2

:05C فاصله بین لبه درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05C هم ترازی سطح درب جلو نسبت به درب عقب در محل مشخص شده

:05G فاصله بین نوار آببندی درب جلو و نوار آببندی درب عقب در محل مشخص شده

:05G هم ترازی نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05F فاصله بین درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05F هم ترازی سطح درب جلو و عقب در محل مشخص شده

 :04I فاصله بین نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:04I هم ترازی نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

4.0±0.4m.m

4.0±1.2m.m

0±1.0m.m

0.4±1.0m.m

0±1.5m.m

4.0±1.2m.m

0±1.0m.m

0±1.0m.m

نوار آببندی درب جلو
نوار آببندی درب عقب

درب عقب

نوار آببندی درب 
عقب

لبه درب جلو
لبه درب عقب

نوار آببندی درب 
جلو

درب جلو

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2013

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–21

52

Flush between front door cover and front door sash seal at 
04H: 0 ± 0.7 mm

Clearance between RR door sash seal and side body at 
05A: 7.8 ± 1.5 mm
Flush between RR door sash seal and side body at 05A: 
-2.0 ± 1.5 mm

Flush between roof and sun roof at 17A02: 0 + 1.0 mm

Flush between roof and sun roof at 17A03: 0 + 2.0 mm

FRONT DOOR COVER

FRONT DOOR SASH SEAL
0±

0.7

RM1A510490

SIDE BODY

RR DOOR SASH SEAL

7.8±1.5

-2.0±1.5

RM1A510500

ROOF

SUN ROOF
0+1.0

RM1A510510

SUN ROOF ROOF
0+2.0

RM1A510520

0±0.7m.m

7.8±1.5m.m

-2.0±1.5m.m

0±1.0m.m

0±2.0m.m

:H04 هم ترازی بین لبه درب جلوبا نوار آببندی در محل مشخص شده

:05A کالف سقف در محل مشخص شده فاصله بین نوارآببندی درب عقب  با 

:05A کالف سقف در محل مشخص شده هم ترازی بین نوارآببندی درب عقب  و 

:17A02 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

:17A03 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

سانروف

سانروف

نوارآببندی درب عقب

کالف سقف

لبه درب جلو

نوار آببندی درب جلو

سقف

سقف

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2012

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–20

52

Clearance between FR door outer panel and RR door outer 
panel at 05C: 4.0 + 0.4 mm
Flush between FR door outer panel and RR door outer panel 
at 05C: 0 + 1.0 mm

Clearance between front door outer seal and rear door outer 
seal at 05G: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door outer seal and rear door outer seal 
at 05G: 0 + 1.0 mm

Clearance between front door and rear door at 05F: 4.0 ± 
1.0 mm
Flush between front door and rear door at 05F: 0 + 1.5 mm

Clearance between front door sash seal and rear door sash 
seal at 04I: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between front door sash seal and rear door sash seal 
at 04I: 0 + 1.0 mm

0+1.0

RR DOOR OUTER
PANEL FR DOOR OUTER

PANEL

4.0+0.4

RM1A510450

FRONT DOOR
OUTER SEAL REAR DOOR

OUTER SEAL

RM1A510460

4.0±1.2

0+1.0

REAR DOORFRONT DOOR

4.0±1.0

0+1.5

RM1A510470

FRONT DOOR
OUTER SEAL

REAR DOOR
OUTER SEAL

RM1A510480

0+1.0

4.0±1.2

:05C فاصله بین لبه درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05C هم ترازی سطح درب جلو نسبت به درب عقب در محل مشخص شده

:05G فاصله بین نوار آببندی درب جلو و نوار آببندی درب عقب در محل مشخص شده

:05G هم ترازی نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05F فاصله بین درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:05F هم ترازی سطح درب جلو و عقب در محل مشخص شده

 :04I فاصله بین نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

:04I هم ترازی نوار آببندی درب جلو و عقب در محل مشخص شده

4.0±0.4m.m

4.0±1.2m.m

0±1.0m.m

0.4±1.0m.m

0±1.5m.m

4.0±1.2m.m

0±1.0m.m

0±1.0m.m

نوار آببندی درب جلو
نوار آببندی درب عقب

درب عقب

نوار آببندی درب 
عقب

لبه درب جلو
لبه درب عقب

نوار آببندی درب 
جلو

درب جلو

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2015

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–23

52

Clearance between rear light and lid trunk at 10A: 4.0 ± 
1.0 mm

Clearance between side body and rear windshield at 13B: 
4.0 ± 1.5 mm

Clearance between trunk lid panel and back window glass at 
10C: 8.0 ± 2.0 mm

Clearance between RR light on trunk lid and RR light on side 
body at 09A: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between RR light on trunk lid and RR light on side 
body at 09A: -1.0 ± 1.2 mm

REAR LIGHT

LID TRUNK

4.0
±1

.0

RM1A510590

REAR WINDSHIELD
SIDE BODY

4.0±1.5

RM1A510600

TRUNK LID PANEL

BACK WINDOW GLASS

8.0±2.0

RM1A510610

-1.0±1.2

RR LIGHT ON 
SIDE BODY

RR LIGHT ON 
TRUNK LID

4.0±1.2

RM1A510620

4.0±1.0m.m

4.0±1.5m.m

8.0±2.0m.m

4.0±1.2m.m

-1.0±1.2m.m

 :10A فاصله بین چراغ عقب و درب صندوق در محل مشخص شده

 :13B فاصله بین شیشه عقب و ستون در محل مشخص شده

 :10C  فاصله بین شیشه عقب و درب صندوق در محل مشخص شده

 :09A فاصله بین چراغ روی درب صندوق و چراغ عقب در محل مشخص شده

:09A هم ترازی سطح چراغ روی درب صندوق و چراغ عقب در محل مشخص شده

چراغ روی درب صندوق چراغ عقب

درب صندوق

شیشه عقب

ستون عقب
شیشه عقب

چراغ عقب

درب صندوق

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2014

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–22

52

Flush between roof and sun roof at 17A01: 0 ± 1.5 mm

Clearance between rear triangle cover and RR door sash 
seal at 05D: 5.0 ± 1.0 mm
Flush between rear triangle cover and RR door sash seal at 
05D: 0.5 + 1.0 mm

Clearance between fuel lid and side body at 16A: 3.0 ± 
0.7 mm
Flush between fuel lid and side body at 16A: -0.5 ± 0.5 mm

Clearance between rear windshield and roof panel at 13A: 
4.0 ± 1.5 mm
Flush between rear windshield and roof panel at 13A: -3.0 ± 
1.5 mm

ROOF
SUN ROOF

0±1.5L

RM1A510530

0.5+1.0

RR DOOR 
SASH SEAL

REAR TRIANGLE 
COVER

5.0±1.0

RM1A510550

-0.5±0.5

SIDE BODY FUEL LID

3.0±0.7

RM1A510570

REAR WINDSHIELD
ROOF PANEL

4.0±1.5

-3.0±1.5

RM1A510580

0±1.5m.m

5.0±1.0m.m

0.5±1.0m.m

3.0±0.7m.m

-0.5±0.5m.m

4.0±1.5m.m

-3.0±1.5m.m

:17A01 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

:05D فاصله بین قاب لچکی شیشه عقب با نوارآببندی درب در محل مشخص شده

:05D هم ترازی قاب لچکی شیشه عقب با نوارآببندی درب در محل مشخص شده

:13A فاصله بین شیشه عقب و سقف در محل مشخص شده

:13A هم ترازی سطح شیشه عقب نسبت به سقف در محل مشخص شده

:16A ک و بدنه در محل مشخص شده فاصله بین درب با

:16A ک و بدنه در محل مشخص شده هم ترازی بین سطح درب با

شیشه عقب

ک بدنهدرب با

قاب لچکی شیشه عقب

سانروف
سقف

نوارآببندی درب

سقف

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2015

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–23

52

Clearance between rear light and lid trunk at 10A: 4.0 ± 
1.0 mm

Clearance between side body and rear windshield at 13B: 
4.0 ± 1.5 mm

Clearance between trunk lid panel and back window glass at 
10C: 8.0 ± 2.0 mm

Clearance between RR light on trunk lid and RR light on side 
body at 09A: 4.0 ± 1.2 mm
Flush between RR light on trunk lid and RR light on side 
body at 09A: -1.0 ± 1.2 mm

REAR LIGHT

LID TRUNK

4.0
±1

.0

RM1A510590

REAR WINDSHIELD
SIDE BODY

4.0±1.5

RM1A510600

TRUNK LID PANEL

BACK WINDOW GLASS

8.0±2.0

RM1A510610

-1.0±1.2

RR LIGHT ON 
SIDE BODY

RR LIGHT ON 
TRUNK LID

4.0±1.2

RM1A510620

4.0±1.0m.m

4.0±1.5m.m

8.0±2.0m.m

4.0±1.2m.m

-1.0±1.2m.m

 :10A فاصله بین چراغ عقب و درب صندوق در محل مشخص شده

 :13B فاصله بین شیشه عقب و ستون در محل مشخص شده

 :10C  فاصله بین شیشه عقب و درب صندوق در محل مشخص شده

 :09A فاصله بین چراغ روی درب صندوق و چراغ عقب در محل مشخص شده

:09A هم ترازی سطح چراغ روی درب صندوق و چراغ عقب در محل مشخص شده

چراغ روی درب صندوق چراغ عقب

درب صندوق

شیشه عقب

ستون عقب
شیشه عقب

چراغ عقب

درب صندوق

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2014

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–22

52

Flush between roof and sun roof at 17A01: 0 ± 1.5 mm

Clearance between rear triangle cover and RR door sash 
seal at 05D: 5.0 ± 1.0 mm
Flush between rear triangle cover and RR door sash seal at 
05D: 0.5 + 1.0 mm

Clearance between fuel lid and side body at 16A: 3.0 ± 
0.7 mm
Flush between fuel lid and side body at 16A: -0.5 ± 0.5 mm

Clearance between rear windshield and roof panel at 13A: 
4.0 ± 1.5 mm
Flush between rear windshield and roof panel at 13A: -3.0 ± 
1.5 mm

ROOF
SUN ROOF

0±1.5L

RM1A510530

0.5+1.0

RR DOOR 
SASH SEAL

REAR TRIANGLE 
COVER

5.0±1.0

RM1A510550

-0.5±0.5

SIDE BODY FUEL LID

3.0±0.7

RM1A510570

REAR WINDSHIELD
ROOF PANEL

4.0±1.5

-3.0±1.5

RM1A510580

0±1.5m.m

5.0±1.0m.m

0.5±1.0m.m

3.0±0.7m.m

-0.5±0.5m.m

4.0±1.5m.m

-3.0±1.5m.m

:17A01 هم ترازی بین سقف و سانروف در محل مشخص شده

:05D فاصله بین قاب لچکی شیشه عقب با نوارآببندی درب در محل مشخص شده

:05D هم ترازی قاب لچکی شیشه عقب با نوارآببندی درب در محل مشخص شده

:13A فاصله بین شیشه عقب و سقف در محل مشخص شده

:13A هم ترازی سطح شیشه عقب نسبت به سقف در محل مشخص شده

:16A ک و بدنه در محل مشخص شده فاصله بین درب با

:16A ک و بدنه در محل مشخص شده هم ترازی بین سطح درب با

شیشه عقب

ک بدنهدرب با

قاب لچکی شیشه عقب

سانروف
سقف

نوارآببندی درب

سقف

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2017

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–25

52

Clearance between rear bumper and tow hook cover at 07C: 
0.5 ± 0.5 mm
Flush between rear bumper and tow hook cover at 07C: 
-0.5 ± 0.5 mm

Clearance between deflector back and rear bumper at 07D: 
0.5 ± 0.5 mm

Clearance between rear bumper and rear fog lamp at 07E: 
1.0 ± 0.7 mm

Clearance between rear bumper and lid trunk at 11A02: 
4.0 ± 1.2 mm

0.
5±

0.
5

-0
.5

±0
.5

TOW HOOK COVER

REAR BUMPER

RM1A510670

DEFLECTOR BACK

REAR BUMPER

0.5±0.5

RM1A510680

RM1A510690

1.
0±

0.
7

REAR BUMPER

REAR FOG LAMP

4.0±1.2

REAR BUMPER

LID TRUNK

RM1A510700

0.5±0.5m.m

0.5±0.5m.m

1.7±0.7m.m

4.0±1.2m.m

-0.5±0.5m.m

 :07C فاصله بین سپرعقب و درپوش بکسل بند عقب در محل مشخص شده

:07C هم ترازی سطح درپوش بکسل بند نسبت به سپر عقب در محل مشخص شده

 :07D فاصله بین سپرعقب و درپوش بکسل بند عقب در محل مشخص شده

 :07E فاصله بین سپرعقب و چراغ مه شکن در محل مشخص شده

 :11A02 فاصله بین سپرعقب و درب صندوق در محل مشخص شده

درب صندوق

چراغ مه شکن

سپرعقب

ابرویی زیر سپرعقب

سپرعقب

درپوش بکسل بند

سپرعقب

سپرعقب

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2016

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–24

52

Clearance between lid trunk and RR light on trunk lid at 10B: 
1.5 ± 1.0 mm

Clearance between trunk molding assy and RR light on trunk 
lid at 10D: 1.5 ± 1.0 mm

Clearance between lid trunk and trunk molding assy at 10E: 
0.5 ± 0.3 mm

Clearance between lid trunk and rear bumper at 11A01: 
6.0 ± 1.5 mm

LID TRUNK

1.50±1.0

RR LIGHT ON TRUNK LID

RM1A510630

1.
5±

1.
0

TRUNK MOLDING ASSY

RR LIGHT ON TRUNK LID

RM1A510640

0.5±0.3

LID TRUNK

TRUNK MOLDING ASSY

RM1A510650

6.
0±

1.
5

LID TRUNK

REAR BUMPER

RM1A510660

 :10B فاصله بین چراغ روی درب صندوق و لبه درب صندوق در محل مشخص شده

 :10D فاصله بین لبه درب صندوق )چراغ روی درب صندوق( در محل مشخص شده

 :10E فاصله بین درب صندوق و دیواره درب صندوق در محل مشخص شده

 :11A01  فاصله بین درب صندوق و سپرعقب در محل مشخص شده

1.5±1.0m.m

1.5±1.0m.m

0.5±0.3m.m

6.5±1.5m.m

سپرعقب

درب صندوق

درب صندوق

چراغ روی درب صندوق

چراغ روی درب صندوق

درب صندوق

درب صندوق

دیواره درب صندوق

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2017

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–25

52

Clearance between rear bumper and tow hook cover at 07C: 
0.5 ± 0.5 mm
Flush between rear bumper and tow hook cover at 07C: 
-0.5 ± 0.5 mm

Clearance between deflector back and rear bumper at 07D: 
0.5 ± 0.5 mm

Clearance between rear bumper and rear fog lamp at 07E: 
1.0 ± 0.7 mm

Clearance between rear bumper and lid trunk at 11A02: 
4.0 ± 1.2 mm

0.
5±

0.
5

-0
.5

±0
.5

TOW HOOK COVER

REAR BUMPER

RM1A510670

DEFLECTOR BACK

REAR BUMPER

0.5±0.5
RM1A510680

RM1A510690

1.
0±

0.
7

REAR BUMPER

REAR FOG LAMP

4.0±1.2

REAR BUMPER

LID TRUNK

RM1A510700

0.5±0.5m.m

0.5±0.5m.m

1.7±0.7m.m

4.0±1.2m.m

-0.5±0.5m.m

 :07C فاصله بین سپرعقب و درپوش بکسل بند عقب در محل مشخص شده

:07C هم ترازی سطح درپوش بکسل بند نسبت به سپر عقب در محل مشخص شده

 :07D فاصله بین سپرعقب و درپوش بکسل بند عقب در محل مشخص شده

 :07E فاصله بین سپرعقب و چراغ مه شکن در محل مشخص شده

 :11A02 فاصله بین سپرعقب و درب صندوق در محل مشخص شده

درب صندوق

چراغ مه شکن

سپرعقب

ابرویی زیر سپرعقب

سپرعقب

درپوش بکسل بند

سپرعقب

سپرعقب

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2016

51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–24

52

Clearance between lid trunk and RR light on trunk lid at 10B: 
1.5 ± 1.0 mm

Clearance between trunk molding assy and RR light on trunk 
lid at 10D: 1.5 ± 1.0 mm

Clearance between lid trunk and trunk molding assy at 10E: 
0.5 ± 0.3 mm

Clearance between lid trunk and rear bumper at 11A01: 
6.0 ± 1.5 mm

LID TRUNK

1.50±1.0

RR LIGHT ON TRUNK LID

RM1A510630

1.
5±

1.
0

TRUNK MOLDING ASSY

RR LIGHT ON TRUNK LID

RM1A510640

0.5±0.3

LID TRUNK

TRUNK MOLDING ASSY

RM1A510650

6.
0±

1.
5

LID TRUNK

REAR BUMPER

RM1A510660

 :10B فاصله بین چراغ روی درب صندوق و لبه درب صندوق در محل مشخص شده

 :10D فاصله بین لبه درب صندوق )چراغ روی درب صندوق( در محل مشخص شده

 :10E فاصله بین درب صندوق و دیواره درب صندوق در محل مشخص شده

 :11A01  فاصله بین درب صندوق و سپرعقب در محل مشخص شده

1.5±1.0m.m

1.5±1.0m.m

0.5±0.3m.m

6.5±1.5m.m

سپرعقب

درب صندوق

درب صندوق

چراغ روی درب صندوق

چراغ روی درب صندوق

درب صندوق

درب صندوق

دیواره درب صندوق

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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51- ابعاد بدنه

Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–27

52

Clearance between rear bumper and side body at 07A: 0.5 + 
0.5 mm
Flush between rear bumper and side body at 07A: -0.7 ± 
0.7 mm

Clearance between rear lamp and side body at 09C: 1.5 ± 
1.0 mm

Flush between rear bumper and body side at 07F: 1.2 mm

Clearance between FR door outer panel and side body at 
05B: 6.0 ± 1.5 mm
Flush between FR door outer panel and side body at 05B: 
-2.0 ± 1.5 mm

-0.7±0.7

0.
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0.
5

SIDE BODY

REAR BUMPER

RM1A510750

1.5±1.0

REAR LAMP

SIDE BODY
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BODY SIDE

REAR BUMPER

RM1A510770

1.2

6.
0±

1.
5

-2
.0±

1.5

SIDE BODY

FR DOOR OUTER PANEL

RM1A510780

0.5±0.5m.m
-0.7±0.7m.m

1.5±1.0m.m

6.0±1.5m.m
-2.0±1.5m.m

1.2m.m

:07A گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین سپر عقب و 
 :07A گلگیر در محل مشخص شده هم ترازی سطح سپرعقب نسبت به 

:09C گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین چراغ عقب و 

:07Fگلگیر در محل مشخص شده هم ترازی سپرعقب و 

:05B فاصله بین درب عقب و رکاب در محل مشخص شده
:05B درب عقبهم ترازی سطح درب عقب نسبت به رکاب در محل مشخص شده

سپر عقب

گلگیر عقب

چراغ عقب

سپر عقب

گلگیر عقب

رکاب

گلگیر
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52 - BODY DIMENSIONS
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52

Clearance between rear light and rear bumper at 09B: 1.5 ± 
1.0 mm

Clearance between deflector back and rear fog lamp at 07B: 
1.0 ± 0.7 mm

Clearance between lid trunk and side body at 08A: 4.0 ± 
1.0 mm
Flush between lid trunk and side body at 08A: -0.7 ± 1.0 mm

Clearance between deflector back and rear bumper at 08A: 
0.5 + 0.2 mm
Flush between deflector back and rear bumper at 08A: 
-0.7 ± 0.5 mm
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DEFLECTOR BACK
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 :09B فاصله بین سپرعقب و درب صندوق در محل مشخص شده

 :07B فاصله بین چراغ مه شکن و ابرویی زیر سپرعقب در محل مشخص شده

 :08A گلگیرعقب در محل مشخص شده فاصله بین درب صندوق و 
 :08A  گلگیرعقب در محل مشخص شده هم ترازی درب صندوق نسبت به 

 :08A فاصله بین ابرویی زیر سپر عقب سپر و در محل مشخص شده

 :08A هم ترازی سطح ابرویی سپرعقب نسبت به سپر در محل مشخص شده
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CAN 52- شبکه

ست فهر

2022.............................. آشــنایی 
معرفــی .........................۲۰۲۲
۲۰۲۲......................... ابزارها  
نقشــه برقی.....................۲۰۲۳
202۵............................ عیب یابی  
ایــرادات.................۲۰۲۵ جــدول 
بررســی اتصــاالت بدنــه...........۲۰۲۶
رویه عیــب یابــی.................۲۰۲۶
یونیت هــا  کنتــرل  بــا  اســکنر  دســتکاه 
ارتبــاط برقــرار نمی کنــد...........۲۰۲۸
مراحــل عیــب یابــی..............۲۰۲۸
۲۰۳۷.......CAN کوتاه شــبکه اتصــال 
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Chery Automobile Co., Ltd.

52 - BODY DIMENSIONS

52–28

52

Clearance between RR door outer panel and side body at 
05E: 4.0 + 0.4 mm
Flush between RR door outer panel and side body at 05E: 
0 + 1.0 mm

0+1.0

4.0+0.4

RR DOOR
OUTER PANEL SIDE BODY

RM1A510790

4.0±0.4m.m
0±1.0m.m

:05E گلگیر در محل مشخص شده فاصله بین درب عقب و 
:05E هم ترازی سطح درب عقب نسبت به رکاب در محل مشخص شده
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53 - CAN COMMUNICATION

53–3

53

CAN COMMUNICATION

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with CAN bus. CAN bus is a kind of fieldbus, and a serial communication network which 
supports distributed control system effectively. It mainly consists of CAN controller, CAN transceiver, data 
transmission line and data transmission terminating resistor. BCM, ECM, TCU, AMC, IC, ABS/ESP, SAS, SRS 
diagnostic interfaces are connected via CAN bus, CAN controller and CAN transceiver are integrated into 
electronic control unit. Terminating resistors are respectively integrated into IC, BCM and ECM, forming CAN 
bus with the IC and BCM as terminating resistors, the ECM and BCM drive CAN bus as terminating resistors.

Operation

CAN bus is also called vehicle bus, and full name is "Controller Area Network" which means local area 
network, it connects all control units together in some way to form a complete system. Each control unit 
collects different signals by each sensor, and transmits data between modules under the same rules. Network 
information can be priority to meet different real-time requirements. Data transmitted via CAN bus control unit 
is level model of binary format, and data transmission line transmits the voltage signal.

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–4

53

Circuit Diagram

CAN Bus (Page 1 of 2)
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CAN COMMUNICATION

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with CAN bus. CAN bus is a kind of fieldbus, and a serial communication network which 
supports distributed control system effectively. It mainly consists of CAN controller, CAN transceiver, data 
transmission line and data transmission terminating resistor. BCM, ECM, TCU, AMC, IC, ABS/ESP, SAS, SRS 
diagnostic interfaces are connected via CAN bus, CAN controller and CAN transceiver are integrated into 
electronic control unit. Terminating resistors are respectively integrated into IC, BCM and ECM, forming CAN 
bus with the IC and BCM as terminating resistors, the ECM and BCM drive CAN bus as terminating resistors.

Operation

CAN bus is also called vehicle bus, and full name is "Controller Area Network" which means local area 
network, it connects all control units together in some way to form a complete system. Each control unit 
collects different signals by each sensor, and transmits data between modules under the same rules. Network 
information can be priority to meet different real-time requirements. Data transmitted via CAN bus control unit 
is level model of binary format, and data transmission line transmits the voltage signal.

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

آشنایی 
 معرفی 

گیرنــده  CAN ، خــط انتقــال داده و مقاومــت  کنترلــر CAN ، فرســتنده –   ایــن خــودرو مجهــز بــه پروتــکل ارتباطــی    CAN BUS مــی باشــد. ایــن سیســتم شــامل 
انتهایــی انتقــال داده مــی باشــد.کانکتورهای دســتگاه عیــب یــاب BCM, ECM, TCU, AMC, IC, ABS/ESP, SAS, SRS  از طریــق شــبکه CAN بــه هــم 
کنتــرل الکترونیکــی یکپارچــه شــده اســت . مقاومتهــای انتهایــی شــبکه هــم بــه ترتیــب  در  گیرنــده – فرســتنده CAN  در یــک واحــد   ; CAN کنترلــر متصــل هســتند و 
IC ، BCM و ECM قــرار دارنــد بــه طوریکــه مقاومــت IC و  BCM  در شــبکه Can2 ومقاومــت ECM و  BCM  در شــبکه  CAN۱  بــه عنــوان مقاومــت هــای انتهایــی 

مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد . 

ابزارهای مورد استفاده 
ابزارهای خاص

ابزارهای عمومی

X-431 3G  گ تستر دیا

اسیلسکوپ

مولتی متر
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CAN COMMUNICATION

GENERAL INFORMATION

Description

This vehicle is equipped with CAN bus. CAN bus is a kind of fieldbus, and a serial communication network which 
supports distributed control system effectively. It mainly consists of CAN controller, CAN transceiver, data 
transmission line and data transmission terminating resistor. BCM, ECM, TCU, AMC, IC, ABS/ESP, SAS, SRS 
diagnostic interfaces are connected via CAN bus, CAN controller and CAN transceiver are integrated into 
electronic control unit. Terminating resistors are respectively integrated into IC, BCM and ECM, forming CAN 
bus with the IC and BCM as terminating resistors, the ECM and BCM drive CAN bus as terminating resistors.

Operation

CAN bus is also called vehicle bus, and full name is "Controller Area Network" which means local area 
network, it connects all control units together in some way to form a complete system. Each control unit 
collects different signals by each sensor, and transmits data between modules under the same rules. Network 
information can be priority to meet different real-time requirements. Data transmitted via CAN bus control unit 
is level model of binary format, and data transmission line transmits the voltage signal.

Tools

Special Tools

General Tool

X-431 3G Diagnostic Tester

Oscilloscope

RCH0000001

RCH0000061

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Digital Multimeter

RCH0000002

آشنایی 
 معرفی 

گیرنــده  CAN ، خــط انتقــال داده و مقاومــت  کنترلــر CAN ، فرســتنده –   ایــن خــودرو مجهــز بــه پروتــکل ارتباطــی    CAN BUS مــی باشــد. ایــن سیســتم شــامل 
انتهایــی انتقــال داده مــی باشــد.کانکتورهای دســتگاه عیــب یــاب BCM, ECM, TCU, AMC, IC, ABS/ESP, SAS, SRS  از طریــق شــبکه CAN بــه هــم 
کنتــرل الکترونیکــی یکپارچــه شــده اســت . مقاومتهــای انتهایــی شــبکه هــم بــه ترتیــب  در  گیرنــده – فرســتنده CAN  در یــک واحــد   ; CAN کنترلــر متصــل هســتند و 
IC ، BCM و ECM قــرار دارنــد بــه طوریکــه مقاومــت IC و  BCM  در شــبکه Can2 ومقاومــت ECM و  BCM  در شــبکه  CAN۱  بــه عنــوان مقاومــت هــای انتهایــی 

مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد . 

ابزارهای مورد استفاده 
ابزارهای خاص

ابزارهای عمومی

X-431 3G  گ تستر دیا

اسیلسکوپ

مولتی متر
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عیب یابی 
جدول ایرادات 

محل عیب احتمالی عالئم عیب 

کنترل یونیت ها ارتباط  دستگاه عیب یاب با 
کند. برقرار نمی 

  CAN ایراد شبکه

 BCM

کیلومتر پنل 

 ECM

دستگاه عیب یاب با)ECM(ECU ارتباط برقرار 
نمی کند.

  CAN شبکه

ECM

کنترل  خرابی واحد 

دسته سیم و اتصال بدنه 

دستگاه عیب یاب با ABS ارتباط برقرار نمی 
کند.

خ  سنسور سرعت چر

کانکتور  دسته سیم یا 

کیلومتر پنل 

عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با سیستم 
ایربگ

کیلومتر کانکتور / پنل  کنترل ایربگ  / دسته سیم یا  خرابی واحد 

BCM عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با BCM 

کانکتور  دسته سیم یا 

کیلومتر پنل 

PEPS عدم ارتباط دستگاه عیب یاب باPEPS یونیت

کانکتور یا دسته سیم

 BCM 

کیلومتر پنل 

عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با سیستم 
ایموبالیزر)ضد سرفت(

کانکتور یا دسته سیم 

(BCM( 

کیلومتر پنل 

کنترل ضد سرقت    واحد  

TCU عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با

 TCUگیربکس کنترل  واحد 

کانکتور یا دسته سیم 

سنسورها

 صفحه نشان دهنده ها 
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شبکه CAN)صفحه 1 از 2(

یونیت سیستم هشدار دهنده 
عقب

یونتیت)آنتن( 
ایموبالیزر

کانکتور اصلی ضبط

کیلومتر پنل 

کانکتور عیب یاب
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عیب یابی 
جدول ایرادات 

محل عیب احتمالی عالئم عیب 

کنترل یونیت ها ارتباط  دستگاه عیب یاب با 
کند. برقرار نمی 

  CAN ایراد شبکه

 BCM

کیلومتر پنل 

 ECM

دستگاه عیب یاب با)ECM(ECU ارتباط برقرار 
نمی کند.

  CAN شبکه

ECM

کنترل  خرابی واحد 

دسته سیم و اتصال بدنه 

دستگاه عیب یاب با ABS ارتباط برقرار نمی 
کند.

خ  سنسور سرعت چر

کانکتور  دسته سیم یا 

کیلومتر پنل 

عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با سیستم 
ایربگ

کیلومتر کانکتور / پنل  کنترل ایربگ  / دسته سیم یا  خرابی واحد 

BCM عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با BCM 

کانکتور  دسته سیم یا 

کیلومتر پنل 

PEPS عدم ارتباط دستگاه عیب یاب باPEPS یونیت

کانکتور یا دسته سیم

 BCM 

کیلومتر پنل 

عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با سیستم 
ایموبالیزر)ضد سرفت(

کانکتور یا دسته سیم 

(BCM( 

کیلومتر پنل 

کنترل ضد سرقت    واحد  

TCU عدم ارتباط دستگاه عیب یاب با

 TCUگیربکس کنترل  واحد 

کانکتور یا دسته سیم 

سنسورها

 صفحه نشان دهنده ها 
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کرده و به مرحله ۸ بروید. کد خطای موجود، ایراد را رفع  با توجه به  6

بر اساس  جدول ایرادات  ،  عیب یابی نموده و به مرحله 8 بروید . 7

کار تنظیم، تعویض و یا تعمیر را انجام دهید. ۸

کنید. کنید و از رفع عیب اطمینان حاصل  خودرو را تست  ۹

پایان 10
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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بررسی اتصاالت بدنه 
کل سیســتم  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب در معــرض  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی   نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت مــدار شــود . ایــن وضعیــت  رطوبــت ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .

پذیرش خودرو در تعمیرگاه 1

کنید. کنترل  ولتاژ باتری را  2

کدهای خطا بررسی  3

کنید ) DTC فعلی و  DTC های سابق( کنترل  DTC ها را  4

کد خطا( ، به مرحله 8 مراجعه شود.  بعد از رفع ایراد) بدون   ۵

رویه عیب یابی  
کنید .  نکته :  از روش های زیر برای عیب یابی سیستم  صفحه نشان دهنده   استفاده 
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد : 11 تا 14 ولت
کنید . کمتر از 11 ولت باشد ، در آن صورت باتری را قبل از رفتن به مرحله بعد مجددًا شارژ و یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برای بررسی کدهای خطای ماندگار و دائمی به مرحله 6 مراجعه 
کنید .

برای بررسی کد خطا موقت به مرحله 7 مراجعه کنید. 

کد خطا وجود دارد

کد خطا وجود ندارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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کرده و به مرحله ۸ بروید. کد خطای موجود، ایراد را رفع  با توجه به  6

بر اساس  جدول ایرادات  ،  عیب یابی نموده و به مرحله 8 بروید . 7

کار تنظیم، تعویض و یا تعمیر را انجام دهید. ۸

کنید. کنید و از رفع عیب اطمینان حاصل  خودرو را تست  ۹

پایان 10

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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بررسی اتصاالت بدنه 
کل سیســتم  دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه  اغلــب در معــرض  کل سیســتم مــدار بســیار بــا اهمیــت هســتند و  درســت بــودن آنهــا  اثــر زیــادی روی   نقــاط اتصــال بدنــه  در 
کسیداســیون  مــی توانــد ســبب افزایــش  مقاومــت مــدار شــود . ایــن وضعیــت  رطوبــت ، آلودگــی و  دیگــر محیــط هــای خورنــده هســتند . خوردگــی ) زنــگ زدگــی( و ا

بــه شــدت روی  فعالیــت عــادی مــدار اثــر دارد .  نقــاط اتصــال بدنــه را بــه صــورت زیــر بررســی نماییــد :
کنید .  1. پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید .  کنترل  کل سطوح تماس را  2. آلودگی یا زنگ زدگی 
کنید تا از  اتصال خوب میان آنها اطمینان حاصل نمایید .  3. در صورت نیاز این سطوح را تمیز 

4. پیچ و یا مهره اتصال را مجددًا سفت ببندید.
کنید .  5. از عدم تداخل  وسایل  دیگر با مدار اتصال بدنه اطمینان حاصل 

کــه  تمامــی دســته ســیم هــا تمیــز  گــر چندیــن دســته ســیم در یــک ترمینــال جــا زده شــده انــد ،  از صحــت نصــب آنهــا مطمئــن شــوید  و اطمینــان حاصــل نماییــد  6. ا
و ســفت شــده انــد و  مســیر اتصــال بدنــه مناســب اســت .

پذیرش خودرو در تعمیرگاه 1

کنید. کنترل  ولتاژ باتری را  2

کدهای خطا بررسی  3

کنید ) DTC فعلی و  DTC های سابق( کنترل  DTC ها را  4

کد خطا( ، به مرحله 8 مراجعه شود.  بعد از رفع ایراد) بدون   ۵

رویه عیب یابی  
کنید .  نکته :  از روش های زیر برای عیب یابی سیستم  صفحه نشان دهنده   استفاده 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

ولتاژ استاندارد : 11 تا 14 ولت
کنید . کمتر از 11 ولت باشد ، در آن صورت باتری را قبل از رفتن به مرحله بعد مجددًا شارژ و یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

برای بررسی کدهای خطای ماندگار و دائمی به مرحله 6 مراجعه 
کنید .

برای بررسی کد خطا موقت به مرحله 7 مراجعه کنید. 

کد خطا وجود دارد

کد خطا وجود ندارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
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53 - CAN COMMUNICATION

53–11

53

a. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 
i-001.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-001 (31) and I-001 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

c. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-001 (15) and I-001 (14) (standard 
resistance is 120 Ω).

4 Check BCM

-+

RM1A540010

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

RM1A540020

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace BCMNG

OK

کنید.  کنترل  BCM را  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM را تعویض کنید . 
در حد مجاز نیست

کنید .  کنترل بدنه یا BCM را جدا  کانکتور  I-001 واحد    .a
I-( و  I-001(31( کانکتورهای b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

30)001 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

کانکتورهای  )I-001 (15و  c. با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 
 )I-001(14 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است .

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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دستگاه عیب یاب نمی تواند به سیستم وصل شود 
دالیل:

کوتاه  CAN-H با بدنه  • اتصال 
 CAN-L قطع بودن •

 ECU  کنترل یونیت • ایراد داخلی 
 BCM  کنترل یونیت •ایراد داخلی 

کیلومتر کنترل یونیت صفحه  • ایراد داخلی 
مراحل عیب یابی

کنید . کنترل  ولتاژ باتری را  1

کنید. کنترل  کابل های باتری را  2

کنید. کنترل  فیوز را  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

باتری را  مجددًا شارژ یا تعویض کنید . 

ترمینال های باتری را سفت  یا تعویض کنید.

فیوز را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

سوخته است

a. با استفاده از مولتی متر ، ولتاژ بین  ترمینال مثبت باتری و  ترمینال منفی ان را اندازه بگیرید . 
b. ولتاژ باتری باید بین 11 تا 14 ولت باشد . 

کنید. کنترل  a. شل بودن یا  وجود خوردگی در  قطب های باتری را 

که آیا  فیوز 10 آمپری   RF21 جعبه فیوز محفظه موتور سوخته  است یا خیر . کنید  a. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

202۹

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–11

53

a. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 
i-001.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-001 (31) and I-001 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

c. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-001 (15) and I-001 (14) (standard 
resistance is 120 Ω).

4 Check BCM

-+

RM1A540010

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

-+

RM1A540020

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace BCMNG

OK

کنید.  کنترل  BCM را  4

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM را تعویض کنید . 
در حد مجاز نیست

کنید .  کنترل بدنه یا BCM را جدا  کانکتور  I-001 واحد    .a
I-( و  I-001(31( کانکتورهای b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

30)001 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

کانکتورهای  )I-001 (15و  c. با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 
 )I-001(14 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است .

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

202۸

CAN 52- شبکه

دستگاه عیب یاب نمی تواند به سیستم وصل شود 
دالیل:

کوتاه  CAN-H با بدنه  • اتصال 
 CAN-L قطع بودن •

 ECU  کنترل یونیت • ایراد داخلی 
 BCM  کنترل یونیت •ایراد داخلی 

کیلومتر کنترل یونیت صفحه  • ایراد داخلی 
مراحل عیب یابی

کنید . کنترل  ولتاژ باتری را  1

کنید. کنترل  کابل های باتری را  2

کنید. کنترل  فیوز را  3

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

باتری را  مجددًا شارژ یا تعویض کنید . 

ترمینال های باتری را سفت  یا تعویض کنید.

فیوز را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

سوخته است

a. با استفاده از مولتی متر ، ولتاژ بین  ترمینال مثبت باتری و  ترمینال منفی ان را اندازه بگیرید . 
b. ولتاژ باتری باید بین 11 تا 14 ولت باشد . 

کنید. کنترل  a. شل بودن یا  وجود خوردگی در  قطب های باتری را 

که آیا  فیوز 10 آمپری   RF21 جعبه فیوز محفظه موتور سوخته  است یا خیر . کنید  a. بررسی 

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2031

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–13

53

a. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (3) and I-008 (11) (standard 
resistance is 60 Ω).

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (6) and I-008 (14) (standard 
resistance is 60 Ω).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 

I-001.
d. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-001 (2-15), between connectors I-008 (14) and I-001 
(2-14).

7 Check CAN network resistance

-+

RM1A540041

I-008

1

9101112131415

2345678

16

Replace instrument panel wire harnessNG

8 Check connector

OK

-+

RM1A540050

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–13

53

a. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (3) and I-008 (11) (standard 
resistance is 60 Ω).

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (6) and I-008 (14) (standard 
resistance is 60 Ω).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 

I-001.
d. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-001 (2-15), between connectors I-008 (14) and I-001 
(2-14).

7 Check CAN network resistance

-+

RM1A540041

I-008

1

9101112131415

2345678

16

Replace instrument panel wire harnessNG

8 Check connector

OK

-+

RM1A540050

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید.  کنترل  مقاومت شبکه  CAN  را  7

کنید.  کنترل  کانکتور های مرتبط با شبکه را  7

کانکتورهــای  )I-008 (3و  a. بــا اســتفاده از اهــم ســنج مولتــی متــر ،  مقاومــت بیــن 
 )I-008 (11را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 60 اهم است( .

کانکتورهــای  )I-008 (6و  b. بــا اســتفاده از اهــم ســنج مولتــی متــر ،  مقاومــت بیــن 
 )I-008 (14را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 60 اهم است( .

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  b.  سیم منفی باتری را جدا 

کنید .  کنترل بدنه  یا )BCM  (I-001  را جدا  کنترل  کانکتور   واحد   .c
و  I-008(14(بیــن  I-001(2-15( , I-008(6(کانکتورهــای بیــن  اتصــال   .d 

کنید. کنترل  ) I-001(2-14 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

در حد مجاز نیست

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–12

53

a. Disconnect the instrument cluster connector i-029.
b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 

between connectors I-029 (29) and I-029 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors B-011 (1) and B-011 (17) (standard 
resistance is 120 Ω).

5 Check instrument cluster

-+

RM1A540030

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument cluster assemblyNG

6 Check ECM

OK

-+

RM1A540040

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace ECMNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–12

53

a. Disconnect the instrument cluster connector i-029.
b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 

between connectors I-029 (29) and I-029 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors B-011 (1) and B-011 (17) (standard 
resistance is 120 Ω).

5 Check instrument cluster

-+

RM1A540030

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument cluster assemblyNG

6 Check ECM

OK

-+

RM1A540040

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace ECMNG

OK

کنید.  کنترل  صفحه نشان دهنده ها را   5

کنید.  کنترل  ECM  را  6

کنید .  کیلومتر  را جدا  کانکتور  I-029  پنل   .a
کانکتورهای )I-029 (29و   b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

)I-029 (30را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

کنید .  کنترل موتور یا ECM   را جدا  کنترل  کانکتور   B-011   واحد   .a
کانکتورهای)B-011 (1 و  b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

)B-011 (17 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

پنل کیلومتر  را تعویض کنید.

ECM را تعویض کنید. 

در حد مجاز نیست

در حد مجاز نیست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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53 - CAN COMMUNICATION

53–13

53

a. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (3) and I-008 (11) (standard 
resistance is 60 Ω).

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (6) and I-008 (14) (standard 
resistance is 60 Ω).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 

I-001.
d. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-001 (2-15), between connectors I-008 (14) and I-001 
(2-14).

7 Check CAN network resistance

-+

RM1A540041

I-008

1

9101112131415

2345678

16

Replace instrument panel wire harnessNG

8 Check connector

OK

-+

RM1A540050

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–13

53

a. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (3) and I-008 (11) (standard 
resistance is 60 Ω).

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors I-008 (6) and I-008 (14) (standard 
resistance is 60 Ω).

a. Turn ignition switch to LOCK.
b. Disconnect the negative battery cable.
c. Disconnect the Body Control Module (BCM) connector 

I-001.
d. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-001 (2-15), between connectors I-008 (14) and I-001 
(2-14).

7 Check CAN network resistance

-+

RM1A540041

I-008

1

9101112131415

2345678

16

Replace instrument panel wire harnessNG

8 Check connector

OK

-+

RM1A540050

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید.  کنترل  مقاومت شبکه  CAN  را  7

کنید.  کنترل  کانکتور های مرتبط با شبکه را  7

کانکتورهــای  )I-008 (3و  a. بــا اســتفاده از اهــم ســنج مولتــی متــر ،  مقاومــت بیــن 
 )I-008 (11را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 60 اهم است( .

کانکتورهــای  )I-008 (6و  b. بــا اســتفاده از اهــم ســنج مولتــی متــر ،  مقاومــت بیــن 
 )I-008 (14را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 60 اهم است( .

a. سوئیچ  را در وضعیت lock قرار دهید . 
کنید .  b.  سیم منفی باتری را جدا 

کنید .  کنترل بدنه  یا )BCM  (I-001  را جدا  کنترل  کانکتور   واحد   .c
و  I-008(14(بیــن  I-001(2-15( , I-008(6(کانکتورهــای بیــن  اتصــال   .d 

کنید. کنترل  ) I-001(2-14 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

در حد مجاز نیست

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2030

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–12

53

a. Disconnect the instrument cluster connector i-029.
b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 

between connectors I-029 (29) and I-029 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors B-011 (1) and B-011 (17) (standard 
resistance is 120 Ω).

5 Check instrument cluster

-+

RM1A540030

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument cluster assemblyNG

6 Check ECM

OK

-+

RM1A540040

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace ECMNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–12

53

a. Disconnect the instrument cluster connector i-029.
b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 

between connectors I-029 (29) and I-029 (30) (standard 
resistance is 120 Ω).

a. Disconnect the Engine Control Module (ECM) connector 
B-011.

b. Using ohm band of multimeter, measure resistance 
between connectors B-011 (1) and B-011 (17) (standard 
resistance is 120 Ω).

5 Check instrument cluster

-+

RM1A540030

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument cluster assemblyNG

6 Check ECM

OK

-+

RM1A540040

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace ECMNG

OK

کنید.  کنترل  صفحه نشان دهنده ها را   5

کنید.  کنترل  ECM  را  6

کنید .  کیلومتر  را جدا  کانکتور  I-029  پنل   .a
کانکتورهای )I-029 (29و   b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

)I-029 (30را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

کنید .  کنترل موتور یا ECM   را جدا  کنترل  کانکتور   B-011   واحد   .a
کانکتورهای)B-011 (1 و  b.  با استفاده از اهم سنج مولتی متر ،  مقاومت بین 

)B-011 (17 را اندازه بگیرد) مقاومت استاندارد 120 اهم است( .

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

پنل کیلومتر  را تعویض کنید.

ECM را تعویض کنید. 

در حد مجاز نیست

در حد مجاز نیست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–15

53

h. Disconnect the audio/visual system connector I-026.
i. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-026 (B15), between connectors I-008 (11) and I-026 
(B16).

j. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
k. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-028 (2), between connectors I-008 (14) and I-028 (1).

-+

RM1A540080

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-026

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540090

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-028

123456

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–15

53

h. Disconnect the audio/visual system connector I-026.
i. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-026 (B15), between connectors I-008 (11) and I-026 
(B16).

j. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
k. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-028 (2), between connectors I-008 (14) and I-028 (1).

-+

RM1A540080

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-026

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540090

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-028

123456

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید .  کانکتور  سیستم صوتی / تصویری I-026 را باز   .h
و   I-008(11(کانکتورهــای کانکتورهــا)I-026(B15و  )I-008(3، و   i. اتصــال بیــن 

کنید. کنترل  ) I-026(B16 را 

کنید .  کانکتور  سنسور زاویه فرمان  I-028 را باز   .j
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای  )I-028(2 و  )I-008(6 ، و  k. اتصال بین 

کنید. کنترل  و)I-028(1 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2032

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–14

53

e. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 
I-001 (2-31), between connectors I-008 (11) and I-001 
(2-30).

f. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
g. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-029 (30), between connectors I-008 (11) and I-029 (29).

-+

RM1A540060

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540070

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–14

53

e. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 
I-001 (2-31), between connectors I-008 (11) and I-001 
(2-30).

f. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
g. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-029 (30), between connectors I-008 (11) and I-029 (29).

-+

RM1A540060

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540070

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کانکتورهای)I-001(2-31( , I-008(3 بین)I-008(11  و  e. اتصال بین 
کنید. کنترل   )I-001(2-30  را 

کنید .  کانکتورکیلومتر I-029 را باز    .f
I-( و  I-008(11(کانکتورهــای کانکتورهــای)I-029(30و )I-008(3 و  g. اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  29)029 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2033

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–15

53

h. Disconnect the audio/visual system connector I-026.
i. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-026 (B15), between connectors I-008 (11) and I-026 
(B16).

j. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
k. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-028 (2), between connectors I-008 (14) and I-028 (1).

-+

RM1A540080

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-026

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540090

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-028

123456

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–15

53

h. Disconnect the audio/visual system connector I-026.
i. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-026 (B15), between connectors I-008 (11) and I-026 
(B16).

j. Disconnect the steering angle sensor connector I-028.
k. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-028 (2), between connectors I-008 (14) and I-028 (1).

-+

RM1A540080

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-026

B13 B9

B14 B10

B15 B11

B16 B12

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540090

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-028

123456

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید .  کانکتور  سیستم صوتی / تصویری I-026 را باز   .h
و   I-008(11(کانکتورهــای کانکتورهــا)I-026(B15و  )I-008(3، و   i. اتصــال بیــن 

کنید. کنترل  ) I-026(B16 را 

کنید .  کانکتور  سنسور زاویه فرمان  I-028 را باز   .j
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای  )I-028(2 و  )I-008(6 ، و  k. اتصال بین 

کنید. کنترل  و)I-028(1 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2032

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–14

53

e. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 
I-001 (2-31), between connectors I-008 (11) and I-001 
(2-30).

f. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
g. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-029 (30), between connectors I-008 (11) and I-029 (29).

-+

RM1A540060

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540070

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–14

53

e. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 
I-001 (2-31), between connectors I-008 (11) and I-001 
(2-30).

f. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
g. Check for continuity between connectors I-008 (3) and 

I-029 (30), between connectors I-008 (11) and I-029 (29).

-+

RM1A540060

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

-+

RM1A540070

1

9101112131415

2345678

16

I-008

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کانکتورهای)I-001(2-31( , I-008(3 بین)I-008(11  و  e. اتصال بین 
کنید. کنترل   )I-001(2-30  را 

کنید .  کانکتورکیلومتر I-029 را باز    .f
I-( و  I-008(11(کانکتورهــای کانکتورهــای)I-029(30و )I-008(3 و  g. اتصــال بیــن 

کنیــد. کنتــرل  29)029 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

مرحله بعد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

203۵

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–17

53

p. Disconnect the TCU connector B-063.
q. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-063 (41), between connectors I-008 (14) and B-063 
(42).

r. Disconnect the ECM connector B-011.
s. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-011 (1), between connectors I-008 (14) and B-011 (17).

-+

RM1A540120

1

9101112131415

2345678

16

I-008

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Replace body wire harnessNG

OK

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B-011

-+

RM1A540130

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace body wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–17

53

p. Disconnect the TCU connector B-063.
q. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-063 (41), between connectors I-008 (14) and B-063 
(42).

r. Disconnect the ECM connector B-011.
s. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-011 (1), between connectors I-008 (14) and B-011 (17).

-+

RM1A540120

1

9101112131415

2345678

16

I-008

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Replace body wire harnessNG

OK

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B-011

-+

RM1A540130

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace body wire harnessNG

OK

کنید .  کانکتور  TCU، B-063 را باز   .p
I-( کانکتورهای کانکتورهای  )B-063 (41 و  )I-008(6 ، و  اتصال بین   .q

کنید. کنترل  14)008  و )B-063 (42 را 

کنید .  کانکتور  ECM  ،   B-011 را باز   .r
کانکتورهای کانکتورهای)B-011 (1و  )I-008(6 ، و   s. اتصال بین 

کنید. کنترل   )I-008(14  و )B-011 (17 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–16

53

l. Disconnect the airbag control module connector I-012.
m. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-012 (B12), between connectors I-008 (14) and I-012 
(B11).

n. Disconnect the ABS/ESP control module connector 
B-061.

o. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 
B-061 (26), between connectors I-008 (14) and B-061 
(14).

-+
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OK
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B-061

Replace body wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–16

53

l. Disconnect the airbag control module connector I-012.
m. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-012 (B12), between connectors I-008 (14) and I-012 
(B11).

n. Disconnect the ABS/ESP control module connector 
B-061.

o. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 
B-061 (26), between connectors I-008 (14) and B-061 
(14).

-+
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OK
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B-061

Replace body wire harnessNG

OK

کنید .  کنترل ایربگ  I-012 را باز  کنترل  کانکتور  واحد   .l
کانکتورهای کانکتورهای  )I-012(B12و  )I-008(6 ، و   m. اتصال بین 

کنید. کنترل   )I-008(14  و)I-012(B11 را 

کنید .  کنترل)ABS/ESP  (B-061 را باز  کانکتور  واحد   .n
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای)B-061 (26و)I-008(6 ، و  o. اتصال بین 

کنید. کنترل  و )B-061 (14 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم  بدنه را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

203۵

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–17

53

p. Disconnect the TCU connector B-063.
q. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-063 (41), between connectors I-008 (14) and B-063 
(42).

r. Disconnect the ECM connector B-011.
s. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-011 (1), between connectors I-008 (14) and B-011 (17).

-+
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Replace body wire harnessNG

OK

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B-011

-+

RM1A540130

1

9101112131415

2345678

16

I-008

Replace body wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–17

53

p. Disconnect the TCU connector B-063.
q. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-063 (41), between connectors I-008 (14) and B-063 
(42).

r. Disconnect the ECM connector B-011.
s. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-011 (1), between connectors I-008 (14) and B-011 (17).

-+
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I-008

B-063

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Replace body wire harnessNG

OK

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

B-011

-+
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I-008

Replace body wire harnessNG

OK

کنید .  کانکتور  TCU، B-063 را باز   .p
I-( کانکتورهای کانکتورهای  )B-063 (41 و  )I-008(6 ، و  اتصال بین   .q

کنید. کنترل  14)008  و )B-063 (42 را 

کنید .  کانکتور  ECM  ،   B-011 را باز   .r
کانکتورهای کانکتورهای)B-011 (1و  )I-008(6 ، و   s. اتصال بین 

کنید. کنترل   )I-008(14  و )B-011 (17 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–16

53

l. Disconnect the airbag control module connector I-012.
m. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-012 (B12), between connectors I-008 (14) and I-012 
(B11).

n. Disconnect the ABS/ESP control module connector 
B-061.

o. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 
B-061 (26), between connectors I-008 (14) and B-061 
(14).
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B-061

Replace body wire harnessNG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–16

53

l. Disconnect the airbag control module connector I-012.
m. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

I-012 (B12), between connectors I-008 (14) and I-012 
(B11).

n. Disconnect the ABS/ESP control module connector 
B-061.

o. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 
B-061 (26), between connectors I-008 (14) and B-061 
(14).
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B-061

Replace body wire harnessNG

OK

کنید .  کنترل ایربگ  I-012 را باز  کنترل  کانکتور  واحد   .l
کانکتورهای کانکتورهای  )I-012(B12و  )I-008(6 ، و   m. اتصال بین 

کنید. کنترل   )I-008(14  و)I-012(B11 را 

کنید .  کنترل)ABS/ESP  (B-061 را باز  کانکتور  واحد   .n
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای)B-061 (26و)I-008(6 ، و  o. اتصال بین 

کنید. کنترل  و )B-061 (14 را 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.

دسته سیم  بدنه را تعویض کنید.

ایراد دارد

ایراد دارد

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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53 - CAN COMMUNICATION

53–19

53

CAN Network Short

Problem symptoms:
CAN-H Short to Ground
CAN-L Short to Ground
CAN-H Short to Power Supply 
CAN-L Short to Power Supply 
Short Between CAN-H and CAN-L

Problem causes:

a. BCM internal short circuit
b. Instrument cluster internal short circuit
c. ECM internal short circuit
d. Short circuit between CAN-H and CAN-L

Diagnosis Procedure

a. Connect oscilloscope to terminals 3, 11 of diagnostic 
interface connector I-008, and observe waveform of 
oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

RM1A540140

1

9101112131415

2345678

16

I-008

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Check BCMNG

OK

CAN کوتاه شبکه اتصال 
ایراد:

کوتاه  CAN-H به بدنه  • اتصال 
کوتاه  CAN-L به بدنه  • اتصال 

کوتاه CAN-H به منبع تغذیه  •  اتصال 
کوتاه CAN-L به منبع تغذیه  • اتصال 

 CAN-L  و CAN-H  کوتاه بین • اتصال 
علل ایرادات :

 BCM کوتاه داخلی a.  اتصال 
کیلومتر کوتاه داخلی پنل  b. اتصال 

 ECM کوتاه  داخلی c.اتصال 
 CAN-L  و CAN-H  کوتاه بین d. اتصال 

رویه عیب یابی 
ــرده و  ک ــل  ــی I-008 وص ــب یاب ــور عی کانکت ــای 3 و 11   ــال ه ــن ترمین ــکوپ را بی a. اسیلوس
کنیــد .)مقاومــت اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا  شــکل مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 

3.5 ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت . (.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM را بررسی کنید. 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2036

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–18

53

t. Disconnect the PEPS connector B-075.
u. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-075 (1-6), between connectors I-008 (14) and B-075 
(1-5).

-+

RM1A540131

1

9101112131415

2345678

16

I-008

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075

کنید .  کانکتور  PEPS  ،   B-075 را باز   .t
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای)B-075 (1-6و)I-008(6 ، و  u. اتصال بین 

کنید. کنترل  و)B-075 (1-5 را 
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53 - CAN COMMUNICATION

53–19

53

CAN Network Short

Problem symptoms:
CAN-H Short to Ground
CAN-L Short to Ground
CAN-H Short to Power Supply 
CAN-L Short to Power Supply 
Short Between CAN-H and CAN-L

Problem causes:

a. BCM internal short circuit
b. Instrument cluster internal short circuit
c. ECM internal short circuit
d. Short circuit between CAN-H and CAN-L

Diagnosis Procedure

a. Connect oscilloscope to terminals 3, 11 of diagnostic 
interface connector I-008, and observe waveform of 
oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

RM1A540140

1

9101112131415

2345678

16

I-008

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Check BCMNG

OK

CAN کوتاه شبکه اتصال 
ایراد:

کوتاه  CAN-H به بدنه  • اتصال 
کوتاه  CAN-L به بدنه  • اتصال 

کوتاه CAN-H به منبع تغذیه  •  اتصال 
کوتاه CAN-L به منبع تغذیه  • اتصال 

 CAN-L  و CAN-H  کوتاه بین • اتصال 
علل ایرادات :

 BCM کوتاه داخلی a.  اتصال 
کیلومتر کوتاه داخلی پنل  b. اتصال 

 ECM کوتاه  داخلی c.اتصال 
 CAN-L  و CAN-H  کوتاه بین d. اتصال 

رویه عیب یابی 
ــرده و  ک ــل  ــی I-008 وص ــب یاب ــور عی کانکت ــای 3 و 11   ــال ه ــن ترمین ــکوپ را بی a. اسیلوس
کنیــد .)مقاومــت اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا  شــکل مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 

3.5 ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت . (.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

BCM را بررسی کنید. 
ایراد دارد

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2036

CAN 52- شبکه

Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–18

53

t. Disconnect the PEPS connector B-075.
u. Check for continuity between connectors I-008 (6) and 

B-075 (1-6), between connectors I-008 (14) and B-075 
(1-5).

-+

RM1A540131

1

9101112131415

2345678

16

I-008

16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3 2 1

B-075

کنید .  کانکتور  PEPS  ،   B-075 را باز   .t
  I-008(14(کانکتورهای کانکتورهای)B-075 (1-6و)I-008(6 ، و  u. اتصال بین 

کنید. کنترل  و)B-075 (1-5 را 
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Chery Automobile Co., Ltd.

53 - CAN COMMUNICATION

53–21

53

f. Connect the ECM connector B-011.
g. Connect oscilloscope to terminals 1, 17 of ECM 

connector B-011, and observe waveform of oscilloscope 
(standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, standard for CAN-L: 
1.5 V to 2.5 V). -+

RM1A540170

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace body wire harnessNG

Remove audio module connector

Replace audio module

OK

OK

Remove steering angel sensor connectorNG

Replace steering angle sensor

OK

Remove airbag control module connectorNG

Replace airbag control module

OK

Remove ABS/ESP module connectorNG

Replace ABS/ESP module

OK

Remove TCU connectorNG

کنید .  کانکتور  B-011 از  ECM  را متصل   .f
کــرده و شــکل مــوج   g. اسیلوســکوپ را بیــن ترمینــال هــای 1 و)BCM  (B-011وصــل 
کنیــد .) مقاومــت اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5  اسیلســکوپ را مشــاهده 

ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت(.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.
ایراد دارد

کنید. کنترل  صوتی را باز  کانکتور  واحد 

کنید. ضبط را تعویض 

کنید. سنسور زاویه فرمان را تعویض 

کنید. کنترل ایربگ را تعویض  واحد 

کنید. کنترل ABS/ESP را تعویض  واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور سنسور زاویه فرمان را باز کنید.

کانکتور واحد کنترل ایربگ را باز کنید. 

کانکتور واحد کنترل ABS/ESP را باز کنید.

کانکتور  TCU را باز کنید.

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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53 - CAN COMMUNICATION

53–20

53

b. Connect the Body Control Module (BCM) connector 
I-001.

c. Connect oscilloscope to terminals 31, 30 of Body Control 
Module (BCM) connector I-001, and observe waveform 
of oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

d. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
e. Connect oscilloscope to terminals 29, 30 of instrument 

cluster connector I-029, and observe waveform of 
oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

RM1A540150

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RM1A540160

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید .  کنترل بدنه یا BCM را متصل  کانکتور  I-001  واحد   .b
یــا بدنــه  کنتــرل  واحــد     30 و   31 هــای  ترمینــال  بیــن  را  اسیلوســکوپ   .c 
کنیــد .)مقاومــت   )BCM     (I-001 وصــل و شــکل مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 
اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5 ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت 

اســت (.

کنید .  کیلومتر را متصل  کانکتور  I-029  پنل   .d
ــر )I-029) وصــل و شــکل  کیلوت e. اسیلوســکوپ را بیــن ترمینــال هــای 29 و 30  پنــل 
کنیــد .) اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5 ولــت و  مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 

بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت . (.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.
ایراد دارد
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53 - CAN COMMUNICATION

53–21

53

f. Connect the ECM connector B-011.
g. Connect oscilloscope to terminals 1, 17 of ECM 

connector B-011, and observe waveform of oscilloscope 
(standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, standard for CAN-L: 
1.5 V to 2.5 V). -+

RM1A540170

B-011

64636261605958575655545352515049

48474645444342414039383736353433

32313029282726252423222120191817

16151413121110987654321

Replace body wire harnessNG

Remove audio module connector

Replace audio module

OK

OK

Remove steering angel sensor connectorNG

Replace steering angle sensor

OK

Remove airbag control module connectorNG

Replace airbag control module

OK

Remove ABS/ESP module connectorNG

Replace ABS/ESP module

OK

Remove TCU connectorNG

کنید .  کانکتور  B-011 از  ECM  را متصل   .f
کــرده و شــکل مــوج   g. اسیلوســکوپ را بیــن ترمینــال هــای 1 و)BCM  (B-011وصــل 
کنیــد .) مقاومــت اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5  اسیلســکوپ را مشــاهده 

ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت(.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم  اتاق را تعویض کنید.
ایراد دارد

کنید. کنترل  صوتی را باز  کانکتور  واحد 

کنید. ضبط را تعویض 

کنید. سنسور زاویه فرمان را تعویض 

کنید. کنترل ایربگ را تعویض  واحد 

کنید. کنترل ABS/ESP را تعویض  واحد 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate
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Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
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c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.
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b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button
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Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button
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Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK
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38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

کانکتور سنسور زاویه فرمان را باز کنید.

کانکتور واحد کنترل ایربگ را باز کنید. 

کانکتور واحد کنترل ABS/ESP را باز کنید.

کانکتور  TCU را باز کنید.

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.
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2 Check battery voltage
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4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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40–13
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Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
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(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.
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2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6
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occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT
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40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

OK
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CAN 52- شبکه
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53 - CAN COMMUNICATION

53–20

53

b. Connect the Body Control Module (BCM) connector 
I-001.

c. Connect oscilloscope to terminals 31, 30 of Body Control 
Module (BCM) connector I-001, and observe waveform 
of oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

d. Disconnect the instrument cluster connector I-029.
e. Connect oscilloscope to terminals 29, 30 of instrument 

cluster connector I-029, and observe waveform of 
oscilloscope (standard for CAN-H: 2.5 V to 3.5 V, 
standard for CAN-L: 1.5 V to 2.5 V).

RM1A540150

I-001

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

RM1A540160

I-029

32313029282726252423222120191817
16151413121110987654321

YES ENTER

NO ESC

5432

09876

1

Replace instrument panel wire harnessNG

OK

کنید .  کنترل بدنه یا BCM را متصل  کانکتور  I-001  واحد   .b
یــا بدنــه  کنتــرل  واحــد     30 و   31 هــای  ترمینــال  بیــن  را  اسیلوســکوپ   .c 
کنیــد .)مقاومــت   )BCM     (I-001 وصــل و شــکل مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 
اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5 ولــت و بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت 

اســت (.

کنید .  کیلومتر را متصل  کانکتور  I-029  پنل   .d
ــر )I-029) وصــل و شــکل  کیلوت e. اسیلوســکوپ را بیــن ترمینــال هــای 29 و 30  پنــل 
کنیــد .) اســتاندارد بــرای  CAN-H : 2.5  تــا 3.5 ولــت و  مــوج  اسیلســکوپ را مشــاهده 

بــرای  CAN-L : 1.5 تــا 2.5 ولــت اســت . (.

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

دسته سیم داشبورد  را تعویض کنید.
ایراد دارد
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www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2041

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

ست فهر
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2042...................................... آشــنایی 
معرفــی .........................................2042
اطالعــات مدارهــای برقــی........................2042
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عیب یابــی مدار هــای برقــی.....................2047
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کوتــاه مــدار......................2047 تســت اتصالــی 
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تعمیرات الکتریکی..............................2049
دسته ســیم..............................2049 ترمیــم 
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متعلقــات سیم کشــی خــودرو......................2050
بــرق.....................................2052 تغذیــه  مــدار 
آشنایی .......................................2052
2052........................................ معرفــی 
مــدارات برقــی...................................2053
مــدار تغذیــه بــرق...............................2053
مــدار بــرق منفــی......................................2064
آشــنایی ......................................2064
معرفــی .........................................2064
مــدارات برقــی...................................2065  
مــدارات بــرق منفــی.............................2065 
فیوز هــا.......................................2071 و  رله هــا 
آشنایی .......................................2071
معرفــی .........................................2071
رلــه و فیــوز....................................2072
جعبــه فیــوز محفظــه موتــور......................2072
داشــبورد...........................2074 فیــوز  جعبــه 
دســته ســیم های خودرو...............................2075
آشــنایی ......................................2075
معرفــی .........................................2075
مسیر دســته ســیم ها...........................2076
آرایش دســته ســیم های خــودرو..................2076
دســته ســیم ســپر جلــو..........................2077
دســته ســیم موتــور..............................2078
دســته ســیم بــرق مثبت ومنفــی باتــری............2080
دســته ســیم داشــبورد............................2081
دسته سیم پنل کنترل کولر)دستی(..............2083
دسته سیم پنل کنترل کولر)اتوماتیک(..............2084
دسته سیم بدنه خودرو......................... 2085
دســته ســیم ســقف...............................2090 
دسته سیم درب جلو چپ........................2091
دسته سیم درب جلو راست......................2092

دسته سیم درب عقب چپ......................2093
راســت......................2094 ســیم عقــب  دســته 
دســته ســیم ســپر عقــب.........................2095
دســته ســیم ایربــگ.............................2096
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CAN 52- شبکه

کنید. TCU را تعویض 

کنید. PEPS  را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

TCU را تعویض کنید.
ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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کنید. TCU را تعویض 

کنید. PEPS  را تعویض 

Chery Automobile Co., Ltd.

38 - DOOR LOCK

38–20

38

All Door Lock/Unlock Functions Do Not Operate

Failure cause:

Body Control Module (BCM) fuse
Power door lock switch unlock/lock button
Front left door lock assembly
Wire harness or connector
Body Control Module (BCM)

Service method:

Diagnosis Procedure

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Disconnect the negative battery cable.
c.Remove Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A).
d.Check if fuse is blown.

a.Turn ignition switch to LOCK.
b.Press the front left door lock switch unlock/lock button.
c.Observe door lock for any response. 

CAUTION

When performing circuit diagnosis and test, always refer to circuit diagram for specific circuit and 
component information.

1Check Body Control Module (BCM) fuse BM04 (15A)

Replace Body Control Module (BCM) fuse 

BM04 (15A)

NG

2Check power door lock switch unlock/lock button

OK

Replace front left door lock switch unlock/

lock button

NG

OK

TCU را تعویض کنید.
ایراد پابرجاست

Chery Automobile Co., Ltd.

40 - AUDIO/VISUAL SYSTEM

40–13

40

Ground Inspection

Groundings are very important to entire circuit system, which are normal or not can seriously affect the entire 
circuit system. Ground points are often exposed to moisture, dirt and other corrosive environments. Corrosion 
(rust) and oxidation may increase load resistance. This situation will seriously affect normal operation of 
circuit. Check the ground points as follows:
1. Remove ground bolt or nut.
2. Check all contact surfaces for tarnish, dirt and rust, etc.
3. Clean as necessary to ensure that contacting is in good condition.
4. Reinstall ground bolt or nut securely.
5. Check if add-on accessories interfere with ground circuit.
6. If several wire harnesses are crimped into one ground terminal, check if they are installed correctly. Make 

sure all wire harnesses are clean, securely fastened and providing a good ground path.

Diagnosis Procedure

HINT:

Use following procedures to troubleshoot the audio/visual system.

Standard voltage: 11 to 14 V

If voltage is below 11 V, recharge or replace battery before proceeding to next step.

1 Vehicle brought to workshop

2 Check battery voltage

3 Customer problem analysis

4 Check for DTCs (current DTC and history DTC)

NEXT

NEXT

NEXT

For current DTC, go to step 6

For history DTC, go to step 7

DTC 

occurs

No 

DTC

5 Problem repair (no DTC), then go to step 8

NEXT

سپس
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راهنمای نقشه خوانی

این مدار به عنوان مثال می باشد.

برق با سوئیچ

 جعبه فیوز 
محفظه موتور

 جعبه فیوز 
داشبورد

سنسور

کنترل یونیت

چراغ زمینه

کلید

چراغ

موتور

CAN شبکه

 رله
اصلی
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آشنائی

معرفی

کانکتــور هــا  و همچنیــن چیدمــان و  ایــن فصــل حــاوی توضیحــات مختصــر و پایــه ای در خصــوص مدارهــای برقــی، روش بازدیــد و عیــب یابــی دســته ســیم هــا و 

کانکتورهــا را ارائــه مــی دهــد. جانمایــی دســته ســیم هــا و 

اطالعات مدارهای برقی:

ــه  ــوط ب ــر سیســتمی دارای اجــزاء مختلفــی باشــد، اطالعــات مرب گ ــوط به همــان سیســتم آورده شــده اســت. ا کتــاب، مــدار برقــی هــر سیســتم در فصــل مرب در ایــن 

کامــل توضیــح  کانکتــور، ترمینــال و...( در همــان مــدار و بــا جزئیــات توضیــح داده شــده اســت. مثــال ECU در فصــل 6 بطــور  هرکــدام از آن هــا )از قبیــل دســته ســیم، 

گانــه ای باشــند، هرکــدام از آنهــا در ســایر فصــول مخصــوص همــان سیســتم توضیــح داده  گــر اجــزاء مختلــف مرتبــط بــا ECU دارای مــدار جدا داده شــده اســت و ا

شــده انــد.

کارشناســان در جهــت عیــب یابــی و رفــع عیــب موثــر خــودرو، توســط شــرکت مدیــران خــودرو ارائــه  کاران و  کمــک بــه تعمیــر  ایــن مدارهــا و اطالعــات آنهــا بــه منظــور 

شــده اســت.

کتاب: ویژگی مدارهای برقی در این 

مدار تغذیه برق در باالی صفحه و اتصاالت بدنه در پائین صفحه نمایش داده شده اند.	 

اجزاء مختلف مدارهای برقی )از قبیل سوئیچ ها و فیوزها( با استفاده از نمادها معرفی شده اند.	 
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معرفی
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کارشناســان در جهــت عیــب یابــی و رفــع عیــب موثــر خــودرو، توســط شــرکت مدیــران خــودرو ارائــه  کاران و  کمــک بــه تعمیــر  ایــن مدارهــا و اطالعــات آنهــا بــه منظــور 

شــده اســت.

کتاب: ویژگی مدارهای برقی در این 

مدار تغذیه برق در باالی صفحه و اتصاالت بدنه در پائین صفحه نمایش داده شده اند.	 

اجزاء مختلف مدارهای برقی )از قبیل سوئیچ ها و فیوزها( با استفاده از نمادها معرفی شده اند.	 
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عنوان توضیح شماره

کانکتــور و حــرف “E” نشــان دهنــده موقعیــت قــرار  کــد  شــماره عبــارت “E-011” بیانگــر 
کانکتورهــا  کانکتــور در دســته ســیم مــی باشــد. حــروف موجــود درابتــدای شــماره  گیــری 

عبارتنــد از :
E: دسته سیم موتور

Q: دسته سیم جلو )پشت سپر جلو(
I: دسته سیم داشبورد

B: دسته سیم اتاق
F: دسته سیم درب جلو چپ

H: دسته سیم درب جلو راست
L: دسته سیم درب عقب چپ

R: دسته سیم درب عقب راست
J: دسته سیم عقب )پشت سپر عقب(

A/C دسته سیم :K
A: دسته سیم ایربگ
کابل منفی باتری  :N

G: دسته سیم )سیم( منفی باتری

کانکتور شماره 

۹

کننده اسم اجزا یا قطعات موجود در نقشه است. بیان  اسم قطعه ۱۰

کانکتــور و مشــخصات آن مــی باشــد. مثــال نمــاد “Ʌ” یعنــی  نشــان دهنــده ســاختار 
ع  کانکتــور از نــو ع مادگــی و I-013 شــماره آن مــی باشــد. نمــاد “◊” یعنــی  کانکتــور از نــو
نــری اســت و “E-010” شــماره مختــص آن مــی باشــد. اعــداد “2” یــا “3” داخــل نمــاد 
کانکتــور نیــز معــرف شــماره ترمینــال یــا پایــه آن اســت. نمــاد “...” یعنــی ترمینــال هــای 

کانکتــور تغذیــه مــی شــوند. مختلــف از یــک 

کانکتور ۱۱

گیــر بکــس  ــا  گیربکــس اتوماتیــک “MT” یعنــی خــودروی ب “CVT” یعنــی خــودروی با
دســتی

مدل خودرو ۱۲

کنترل یونیت می باشد. کانکتورهای جعبه فیوز یا  بیانگر شماره ترمینال  شماره ترمینال ۱۳

معــرف تغذیــه بــرق یــک سیســتم الکتریکــی یــا الکترونیکــی در حالــت بــاز بــودن ســوئیچ 
موتــور اســت.

برق سوئیچ ۱۴
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نشان دهنده تامین برق سیستم از باتری می باشد. باتری ۱

فیــوز و 30A مقــدار  اســت. عالمــت “EF05” شــماره  فیــوز  یــک  نمــاد نشــان دهنــده 
اســت. آمپرفیــوز 

فیوز ۲

یــک دایــره توپــر بــا یــک خــط ممتــد در آن یعنــی ســیم هــای متقاطــع دارای اتصــال مــی 
باشــند.

نقطه اتصال ۳

گــر یــک رلــه اســت. “MAIN RELAY” اســم رلــه و اعــداد 1و2و3و5 یــا  ایــن نمــاد بیــان 
کنــد. شــماره 85و86و87و30 ترمینــال هــای آن را معیــن مــی 

رله ۴

کد رنگ سیم ها به شکل زیر است: رنگ سیم ها را نشان میدهد و 
B: سیاه

W: سفید
R: قرمز
G: سبز
L: آبی
Y: زرد

BR: قهوه ای
O: نارنجی

کستری GR: خا
P: صورتی
V: بنفش

LG: سبز روشن
کــه رنــگ اصلــی قهــوه ای و رنــگ دوم قرمــز  گــر آن اســت  بــه عنــوان مثــال BRR بیــان 

اســت.

رنگ سیم ها ۵

این نماد نشان دهنده موتور الکتری در مدار برقی است. موتور الکتریکی ۶

اتصال بدنه های مدار را نشان می دهد. اتصال بدنه ۷

نشانگر المپ در چراغ خودرو است. المپ ۸
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رله ۴

کد رنگ سیم ها به شکل زیر است: رنگ سیم ها را نشان میدهد و 
B: سیاه

W: سفید
R: قرمز
G: سبز
L: آبی
Y: زرد

BR: قهوه ای
O: نارنجی

کستری GR: خا
P: صورتی
V: بنفش

LG: سبز روشن
کــه رنــگ اصلــی قهــوه ای و رنــگ دوم قرمــز  گــر آن اســت  بــه عنــوان مثــال BRR بیــان 

اســت.

رنگ سیم ها ۵

این نماد نشان دهنده موتور الکتری در مدار برقی است. موتور الکتریکی ۶

اتصال بدنه های مدار را نشان می دهد. اتصال بدنه ۷

نشانگر المپ در چراغ خودرو است. المپ ۸
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عیب یابی دسته سیم ها

گونــه عیــب یابــی، از عــدم نصــب  کنیــد. قبــل از انجــام هــر  کننــد تــا ایــرادات برقــی را عیــب یابــی  کمــک مــی  کــه در زیــر توضیــح داده شــده اســت  6 مرحلــه ای 

کنیــد تــا از تاثیــر یــا عــدم تاثیــر آن  بــودن تجهیــزات الکتریکــی جانبــی غیــر شــرکتی و آپشــن مطمئــن شــوید. در صــورت اســتفاده از ایــن تجهیــزات، آن هــا را قطــع 

هــادر ایــراد مطمئــن شــوید.

هنگام عیب یابی بر روی مدارهای برقی مراحل زیر را انجام دهید:

1. از وجود ایراد مطمئن شوید.

کنید.( گرفته اند را بازدید و بررسی  که در یک مدار مشترک قرار  2. دنبال ایرادات و عیوب قسمت های مرتبط باشید )قطعاتی 

کجــا  کجــا می توانــد اتفــاق افتــاده باشــد و عیــب یابــی تــا  کــه وظیفــه مــدار چیســت، ایــراد  کنیــد  کنیــد )بــا اســتفاده از نقشــه مــدار برقــی، معیــن  3. ایــراد را تحلیــل 

بایــد ادامــه داشــته باشــد.(

کنید. 4. ناحیه و محل ایراد را عایق بندی 

کنید. 5. محل ایراد را تعمیر 

کنید.( گرفته اند را چک  که در یک مدار قرار  کلیه قطعاتی  6. از صحت عیب یابی و تعمیرات مطمئن شوید )برای این مرحله، صحت عملکرد 

تست ولتاژ

1. پروب منفی )مشکی( ولت متر را به بدنه اتصال دهید.

ــه  ک ــاژی  کنیــد( ولت ــاز  ــزوم ســویچ را ب کنیــد. )درصــورت ل ــد. متصــل  ــاژ آن را داری گیــری ولت ــدازه  ــه قصــد ان ک ــه قســمتی  ــر را ب ــت مت 2. پــروب مثبــت )قرمــز( ول

کنیــد. دســتگاه نشــان مــی دهــد را چــک 

تست وصل بودن مدار

کنید. کنید و سویچ را ببندید، سپس سرباتری منفی را جدا  کلیه ی تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. که قصد دارید از وصل بودن آن مطمئن شوید را برای انجام تست مهیا  2. مداری را 

کنید و مقاومت را بخوانید )کم بودن مقاومت نشانه ی وصل بودن مدار می باشد( 3. پروب های اهم متر را به ابتدا و انتهای مدار وصل 

کوتاه مدار تست اتصالی 

کنید. 1. ولتاژ باتری را اندازه بگیرید و آن را ثبت 

کنید. کنید، بکشید یا قطع  کوتاه شدن آن رابرسی  که می خواهید اتصال  2. فیوز و یا برق مداری را 

کنید. 3. یک سر ولت متر را به قطب مثبت باتری و سر دیگر آن را به ترمینال یا سیم مثبت مدار وصل 

کوتــاه و بــرق دزدی  کــه در مــدار اتصــال  کــه ولتــاژی را نشــان دهــد نشــانه ایــن اســت  کنیــد. در صورتــی  کــه ولــت متــر نشــان مــی دهــد را مالحظــه  4. ولتــاژی 

وجــود دارد.
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“1” نشــان دهنــده ارتبــاط مــدار بــا خــودروی مجهــز بــه سیســتم PEPS اســت و “2” 
کــه مربــوط بــه خــودروی فاقــد PEPS اســت. یعنــی سیســتمی 

تجهیزات آپشن ۱۵

کننده اسم اجزا یا قطعات موجود در نقشه است. بیان  ع شود به ... رجو ۱۶

کند. مثال جعبه فیوز موتور - اتاق و ... اسم جعبه فیوز و رله را مشخص می  اسم جعبه فیوز و رله ۱۷

ــز و تداخــل امــواج در مــدار جلوگیــری  ــا از نوی ــد ت ــه هــم تابیــده شــده ان یعنــی دو ســیم ب
شــود.

دو سیم به هم تابیده ۱۸

نشان دهنده ارتباط نقشه مورد نظر با شبکه CAN  می باشد. CAN شبکه ۱۹

کــه از BCM تغذیــه مــی  کلیدهــا و تجهیــزات مختلــف مــی باشــد  بیانگــر بــرق زمینــه 
شــود.

کلیدها یا تجهیزات  نور زمینه 
مختلف

۲۰

گرفته است. کلیدها قرار  کیلومتر و  که در پنل  چراغ های نشانگر و هشداری  LED ۲۱

کلید یا سوئیچ در نقشه می باشد. معرف  سوئیچ ۲۲

گــذاری آن هــا  کانکتــور و چگونگــی چیدمــان ترمنــال هــا و شــماره  تصویــر ســطح مقطــع 
کانکتــور نمایــش داده مــی شــود. در 

کانکتور تصویر مقطع  ۲۳

کانکتــور  کنــار تصویــر ســطح مقطــع  کانکتــور مــی باشــد و  حــرف W نشــان دهنــده رنــگ 
ج شــده اســت. در

کانکتور رنگ  ۲۴
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گونــه عیــب یابــی، از عــدم نصــب  کنیــد. قبــل از انجــام هــر  کننــد تــا ایــرادات برقــی را عیــب یابــی  کمــک مــی  کــه در زیــر توضیــح داده شــده اســت  6 مرحلــه ای 

کنیــد تــا از تاثیــر یــا عــدم تاثیــر آن  بــودن تجهیــزات الکتریکــی جانبــی غیــر شــرکتی و آپشــن مطمئــن شــوید. در صــورت اســتفاده از ایــن تجهیــزات، آن هــا را قطــع 

هــادر ایــراد مطمئــن شــوید.

هنگام عیب یابی بر روی مدارهای برقی مراحل زیر را انجام دهید:

1. از وجود ایراد مطمئن شوید.

کنید.( گرفته اند را بازدید و بررسی  که در یک مدار مشترک قرار  2. دنبال ایرادات و عیوب قسمت های مرتبط باشید )قطعاتی 

کجــا  کجــا می توانــد اتفــاق افتــاده باشــد و عیــب یابــی تــا  کــه وظیفــه مــدار چیســت، ایــراد  کنیــد  کنیــد )بــا اســتفاده از نقشــه مــدار برقــی، معیــن  3. ایــراد را تحلیــل 

بایــد ادامــه داشــته باشــد.(

کنید. 4. ناحیه و محل ایراد را عایق بندی 

کنید. 5. محل ایراد را تعمیر 

کنید.( گرفته اند را چک  که در یک مدار قرار  کلیه قطعاتی  6. از صحت عیب یابی و تعمیرات مطمئن شوید )برای این مرحله، صحت عملکرد 

تست ولتاژ

1. پروب منفی )مشکی( ولت متر را به بدنه اتصال دهید.

ــه  ک ــاژی  کنیــد( ولت ــاز  ــزوم ســویچ را ب کنیــد. )درصــورت ل ــد. متصــل  ــاژ آن را داری گیــری ولت ــدازه  ــه قصــد ان ک ــه قســمتی  ــر را ب ــت مت 2. پــروب مثبــت )قرمــز( ول

کنیــد. دســتگاه نشــان مــی دهــد را چــک 

تست وصل بودن مدار

کنید. کنید و سویچ را ببندید، سپس سرباتری منفی را جدا  کلیه ی تجهیزات الکتریکی را خاموش   .1

کنید. که قصد دارید از وصل بودن آن مطمئن شوید را برای انجام تست مهیا  2. مداری را 

کنید و مقاومت را بخوانید )کم بودن مقاومت نشانه ی وصل بودن مدار می باشد( 3. پروب های اهم متر را به ابتدا و انتهای مدار وصل 

کوتاه مدار تست اتصالی 

کنید. 1. ولتاژ باتری را اندازه بگیرید و آن را ثبت 

کنید. کنید، بکشید یا قطع  کوتاه شدن آن رابرسی  که می خواهید اتصال  2. فیوز و یا برق مداری را 

کنید. 3. یک سر ولت متر را به قطب مثبت باتری و سر دیگر آن را به ترمینال یا سیم مثبت مدار وصل 

کوتــاه و بــرق دزدی  کــه در مــدار اتصــال  کــه ولتــاژی را نشــان دهــد نشــانه ایــن اســت  کنیــد. در صورتــی  کــه ولــت متــر نشــان مــی دهــد را مالحظــه  4. ولتــاژی 

وجــود دارد.
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“1” نشــان دهنــده ارتبــاط مــدار بــا خــودروی مجهــز بــه سیســتم PEPS اســت و “2” 
کــه مربــوط بــه خــودروی فاقــد PEPS اســت. یعنــی سیســتمی 

تجهیزات آپشن ۱۵

کننده اسم اجزا یا قطعات موجود در نقشه است. بیان  ع شود به ... رجو ۱۶

کند. مثال جعبه فیوز موتور - اتاق و ... اسم جعبه فیوز و رله را مشخص می  اسم جعبه فیوز و رله ۱۷

ــز و تداخــل امــواج در مــدار جلوگیــری  ــا از نوی ــد ت ــه هــم تابیــده شــده ان یعنــی دو ســیم ب
شــود.

دو سیم به هم تابیده ۱۸

نشان دهنده ارتباط نقشه مورد نظر با شبکه CAN  می باشد. CAN شبکه ۱۹

کــه از BCM تغذیــه مــی  کلیدهــا و تجهیــزات مختلــف مــی باشــد  بیانگــر بــرق زمینــه 
شــود.

کلیدها یا تجهیزات  نور زمینه 
مختلف

۲۰

گرفته است. کلیدها قرار  کیلومتر و  که در پنل  چراغ های نشانگر و هشداری  LED ۲۱

کلید یا سوئیچ در نقشه می باشد. معرف  سوئیچ ۲۲

گــذاری آن هــا  کانکتــور و چگونگــی چیدمــان ترمنــال هــا و شــماره  تصویــر ســطح مقطــع 
کانکتــور نمایــش داده مــی شــود. در 

کانکتور تصویر مقطع  ۲۳

کانکتــور  کنــار تصویــر ســطح مقطــع  کانکتــور مــی باشــد و  حــرف W نشــان دهنــده رنــگ 
ج شــده اســت. در

کانکتور رنگ  ۲۴
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تعمیرات الکتریکی

ترمیم دسته سیم

تعویض فیوض

کنید.	  که بایستی تعویض یا تعمیر شود را اندازه بگیرید و از سیم مناسب استفاده  طول سیمی را 

که چند سیم از یک دسته سیم تعمیر شده است، پس از تعمیر آن ها را به طور محکم تکان دهید و بکشید.	  در صورتی 

کارآیی فیوز اطمینان حاصل کرد.	  پس از تعویض فیوز جریان برق در مدار بایستی وجود داشته باشد تا از 

در صورتی که فیوز مجددا بسوزد مدار را از لحاظ اتصال کوتاه شدن بررسی کنید.	 

در صورت که مشتری، لوازم جانبی با آمپر باال در خودرو نصب کرده است، از فیوز با آمپر باالتر استفاده کنید.	 

  توجه

  توجه

که باید جایگزین شود( کنید )سیم معیوب و سیمی  1- حدود 12 میلی متر از سر سیم را لخت 

کنید تا اتصال محکم و پایداری بین دو رشته سیم برقرار باشد. کاری  کنید، سپس ناحیه اتصال را با هویه لحیم  2- دو رشته سیم را به هم دیگر متصل 

گرفتــه اســت از شــرایط خوبــی  کــه تعمیــرات صــورت  کــه وضعیــت آب بنــدی ســیم در ناحیــه ای  3- روکــش بیرونــی ســیم را نیــز حــرارت دهیــد تــا مطمئــن شــوید 

برخــوردار باشــد.

کنید. کنید و آن ها را آب بندی  کاری  4- در نهایت با نوار چسب مخصوص، سیم ها را چسب 

کنید. کنید و سوئیچ را ببندید، سپس سرباتری منفی  را جدا  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. ج  2- با استفاده از فیوزکش، فیوز سوخته را خار

کنید. 3- فیوز سوخته را با فیوز جدید با همان مشخصات فیوز قبلی جایگزین 
کردن ج  خار

کش فیوز 

فیوز
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کابل رابط  -1

کــردن ترمینــال هــای مــدار و ایجــاد یــک  کابــل رابــط در مواقــع ضــروری بــرای وصــل 

ســویچ بایپــس اســتفاده مــی شــود.

2-ولت متر

گیــری ولتــاژ مــدار اســتفاده مــی شــود.  ولــت متــر DC )جریــان مســتقیم( بــرای انــدازه 

گیــری ولتــاژ،  محــدوده ی انتخــاب ولتــاژ بایــد بیــش تــر از 15 ولــت باشــد. بــرای انــدازه 

پــروب مثبــت )قرمــز( ولــت متــر را بــه ســیم یــا ترمینــال تغذیــه یــا بــرق مــدار و پــروب منفــی 

کنیــد. )مشــکی( ولــت متــر را بــه بدنــه وصــل 

3-اهم متر

کــردن وصــل بــودن مــدار و  گیــری مقاومــت مــدار بیــن دو نقطــه و مشــخص   بــرای انــدازه 

کوتــاه اســتفاده مــی شــود. وجــود اتصــال 

کابــل رابــط را هرگــز از ســیم مثبــت، ترمینــال مثبــت یــا قطــب مثبــت بــه بدنــه وصــل نکنیــد. انجــام ایــن عمــل باعــث صدمــه دیــدن ســیم کشــی و قطعــات 	 

الکتریکــی خواهــد شــد.

گونــه ولتــاژی در مــدار وجــود نداشــته باشــد )ســویچ 	  کــه هیــچ  کنیــد، مطمئــن شــوید  گیــری  کــه مقاومــت یــک مــدار را مــی خواهیــد انــدازه  هنگامــی 

کابــل منفــی باتــری جــدا باشــد(، در غیــر ایــن صــورت اهــم متــر آســیب خواهــد دیــد. بســته و 
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تعمیرات الکتریکی

ترمیم دسته سیم

تعویض فیوض

کنید.	  که بایستی تعویض یا تعمیر شود را اندازه بگیرید و از سیم مناسب استفاده  طول سیمی را 

که چند سیم از یک دسته سیم تعمیر شده است، پس از تعمیر آن ها را به طور محکم تکان دهید و بکشید.	  در صورتی 

کارآیی فیوز اطمینان حاصل کرد.	  پس از تعویض فیوز جریان برق در مدار بایستی وجود داشته باشد تا از 

در صورتی که فیوز مجددا بسوزد مدار را از لحاظ اتصال کوتاه شدن بررسی کنید.	 

در صورت که مشتری، لوازم جانبی با آمپر باال در خودرو نصب کرده است، از فیوز با آمپر باالتر استفاده کنید.	 

  توجه

  توجه

که باید جایگزین شود( کنید )سیم معیوب و سیمی  1- حدود 12 میلی متر از سر سیم را لخت 

کنید تا اتصال محکم و پایداری بین دو رشته سیم برقرار باشد. کاری  کنید، سپس ناحیه اتصال را با هویه لحیم  2- دو رشته سیم را به هم دیگر متصل 

گرفتــه اســت از شــرایط خوبــی  کــه تعمیــرات صــورت  کــه وضعیــت آب بنــدی ســیم در ناحیــه ای  3- روکــش بیرونــی ســیم را نیــز حــرارت دهیــد تــا مطمئــن شــوید 

برخــوردار باشــد.

کنید. کنید و آن ها را آب بندی  کاری  4- در نهایت با نوار چسب مخصوص، سیم ها را چسب 

کنید. کنید و سوئیچ را ببندید، سپس سرباتری منفی  را جدا  کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش   -1

کنید. ج  2- با استفاده از فیوزکش، فیوز سوخته را خار

کنید. 3- فیوز سوخته را با فیوز جدید با همان مشخصات فیوز قبلی جایگزین 
کردن ج  خار

کش فیوز 

فیوز
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کابل رابط  -1

کــردن ترمینــال هــای مــدار و ایجــاد یــک  کابــل رابــط در مواقــع ضــروری بــرای وصــل 

ســویچ بایپــس اســتفاده مــی شــود.

2-ولت متر

گیــری ولتــاژ مــدار اســتفاده مــی شــود.  ولــت متــر DC )جریــان مســتقیم( بــرای انــدازه 

گیــری ولتــاژ،  محــدوده ی انتخــاب ولتــاژ بایــد بیــش تــر از 15 ولــت باشــد. بــرای انــدازه 

پــروب مثبــت )قرمــز( ولــت متــر را بــه ســیم یــا ترمینــال تغذیــه یــا بــرق مــدار و پــروب منفــی 

کنیــد. )مشــکی( ولــت متــر را بــه بدنــه وصــل 

3-اهم متر

کــردن وصــل بــودن مــدار و  گیــری مقاومــت مــدار بیــن دو نقطــه و مشــخص   بــرای انــدازه 

کوتــاه اســتفاده مــی شــود. وجــود اتصــال 

کابــل رابــط را هرگــز از ســیم مثبــت، ترمینــال مثبــت یــا قطــب مثبــت بــه بدنــه وصــل نکنیــد. انجــام ایــن عمــل باعــث صدمــه دیــدن ســیم کشــی و قطعــات 	 

الکتریکــی خواهــد شــد.

گونــه ولتــاژی در مــدار وجــود نداشــته باشــد )ســویچ 	  کــه هیــچ  کنیــد، مطمئــن شــوید  گیــری  کــه مقاومــت یــک مــدار را مــی خواهیــد انــدازه  هنگامــی 

کابــل منفــی باتــری جــدا باشــد(، در غیــر ایــن صــورت اهــم متــر آســیب خواهــد دیــد. بســته و 
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کانکتور: شیوه های مختلف جداسازی 

کــه در شــکل چنــد  کانکتــور هــا وجــود دارد  کــردن  روش هــای مختلفــی بــرای وصــل 

نمونــه نشــان داده شــده اســت.

کانکتورها کرن  ب( بستن و چفت 

کلیــک یــا تــق آن  کانکتــور هــا بــه درســتی جــا نرونــد و چفــت نشــوند، صــدای  کــه  تــا زمانــی 

هــا شــنیده نخواهــد شــد. در صــورت اتصــال درســت، ایــن صــدا قابــل شــنیدن مــی باشــد.

کانکتورها کردن  ت( بررسی 

کانکتــور را بــه آرامــی بــه  ســمت بیــرون بکشــید و  از  تــک تــک ســیم هــای ترمینــال هــای 

جــا بــودن آن هــا مطمئــن شــوید.

کانکتور پ(تعویض 

کــه در شــکل )1( نشــان داده شــده اســت، یــک شــی نــوک تیــز و مناســب داخــل  هماطــور 

کانکتــور را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد،  کانکتــور قــرار دهیــد و خــار ضامــن  ترمینــال 

کنیــد. هنــگام جــا زدن  ج  بیــرون خــار بــه ســمت  از ناحیــه پشــت  را  ســپس ترمینــال 

ــد و  ــار دهی ــر فش ــورد نظ ــل م ــور در مح کانکت ــت  ــمت پش ــا را از قس ــز آن ه ــا نی ــال ه ترمین

ازچفــت شــدن ترمینــال هــا توســط خارهــا مطمئــن شــوید )مطابــق بــا شــکل )2((
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کشی خودرو متعلقات سیم 

کابل باتری  -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  قبل از انجام هر تعمیر یا سرویسی، 

2- سنسور، سوئیچ و رله

ــه از دســت تــان بــه  ــاز و بســت مراقــب باشــید سنســور، ســوئیچ و رل هنــگام تعمیــرات و ب

ــا از صدمــه دیــدن آن هــا جلوگیــری شــود. زمیــن رهــا نشــوند ت

کانکتور  -3

کانکتور کردن  الف( جدا 

کانکتــور، آن  کانکتــور را در دســت تــان نگــه داریــد و بــا فشــردن خــار یــا ضامــن  یــک ســر 

کنیــد. هــا را از هــم دیگــر جــدا 

کانکتورهــا دچــار آســیب 	  کشــی و  کنیــد، در غیــر اینصــورت ســیم  کار بــردن نیــروی زیــاد بــرای جــدا ســازی پرهیــز  کانکتورهــا از بــه  کــردن  هنــگام جــدا 

خواهــد شــد.
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کانکتور: شیوه های مختلف جداسازی 

کــه در شــکل چنــد  کانکتــور هــا وجــود دارد  کــردن  روش هــای مختلفــی بــرای وصــل 

نمونــه نشــان داده شــده اســت.

کانکتورها کرن  ب( بستن و چفت 

کلیــک یــا تــق آن  کانکتــور هــا بــه درســتی جــا نرونــد و چفــت نشــوند، صــدای  کــه  تــا زمانــی 

هــا شــنیده نخواهــد شــد. در صــورت اتصــال درســت، ایــن صــدا قابــل شــنیدن مــی باشــد.

کانکتورها کردن  ت( بررسی 

کانکتــور را بــه آرامــی بــه  ســمت بیــرون بکشــید و  از  تــک تــک ســیم هــای ترمینــال هــای 

جــا بــودن آن هــا مطمئــن شــوید.

کانکتور پ(تعویض 

کــه در شــکل )1( نشــان داده شــده اســت، یــک شــی نــوک تیــز و مناســب داخــل  هماطــور 

کانکتــور را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد،  کانکتــور قــرار دهیــد و خــار ضامــن  ترمینــال 

کنیــد. هنــگام جــا زدن  ج  بیــرون خــار بــه ســمت  از ناحیــه پشــت  را  ســپس ترمینــال 

ــد و  ــار دهی ــر فش ــورد نظ ــل م ــور در مح کانکت ــت  ــمت پش ــا را از قس ــز آن ه ــا نی ــال ه ترمین

ازچفــت شــدن ترمینــال هــا توســط خارهــا مطمئــن شــوید )مطابــق بــا شــکل )2((
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کشی خودرو متعلقات سیم 

کابل باتری  -1

کنید. کابل منفی باتری را جدا  قبل از انجام هر تعمیر یا سرویسی، 

2- سنسور، سوئیچ و رله

ــه از دســت تــان بــه  ــاز و بســت مراقــب باشــید سنســور، ســوئیچ و رل هنــگام تعمیــرات و ب

ــا از صدمــه دیــدن آن هــا جلوگیــری شــود. زمیــن رهــا نشــوند ت

کانکتور  -3

کانکتور کردن  الف( جدا 

کانکتــور، آن  کانکتــور را در دســت تــان نگــه داریــد و بــا فشــردن خــار یــا ضامــن  یــک ســر 

کنیــد. هــا را از هــم دیگــر جــدا 

کانکتورهــا دچــار آســیب 	  کشــی و  کنیــد، در غیــر اینصــورت ســیم  کار بــردن نیــروی زیــاد بــرای جــدا ســازی پرهیــز  کانکتورهــا از بــه  کــردن  هنــگام جــدا 

خواهــد شــد.
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Chery Automobile Co., Ltd.
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مدار تغذیه برق

آشنائی

معرفی 

تامین برق مثبت ایمن وکافی برای تجهیزات و سیستم های الکتریکی خودرو، برعهده مدار تغذیه برق می باشد.

مدار تغذیه برق در خودرو شامل اجزاء و متعلقات زیر می باشد:

باتری	 

جعبه فیوز محفظه موتور	 
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آشنائی

معرفی 

کلیه تجهیزات برقی خودرو را ارائه می دهد. مدار برق منفی، اطالعات جامع و مفیدی در خصوص موقعیت اتصال بدنه های 

تکنســین هــا مــی تواننــد از طریــق مــدار اتصــال بدنــه اطالعــات مربــوط بــه هــر یــک از تجهیــزات الکتریکــی را پیــدا نمــوده و بــه ســرعت اقــدام بــه حــل دقیــق و موثــر 

ایــراد نماینــد.
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E-015

E-018
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ECM(1)

E-027

2

Q-001

Q-002
5

2

RIGHT COMBINATION LIGHT

Q-004
FRONT RIGHT FOG LIGHT

Q-005
RIGHT DAYTIME RUNNING LIGHT

1

Q-003
WASHER MOTOR2

1

6

Q-011

Q-010
5

2

LEFT COMBINATION LIGHT

Q-007
FRONT LEFT FOG LIGHT

Q-008
LEFT DAYTIME RUNNING LIGHT

1

Q-006
HORN1

Q-009
COOLING FAN MOTOR

E-009
A/C COMPRESSOR CLUTCH SWITCH

1

1

6

چراغ جلو راست

بوق

چراغ جلو چپ

پمپ شیشه شور

چراغ مه شکن جلو راست

چراغ مه شکن جلو چپ

چراغ روز سمت راست

چراغ روز سمت چپ

موتور فن رادیاتور

کولر کمپرسور  کالچ 

ECU
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مدار برق منفی

آشنائی

معرفی 

کلیه تجهیزات برقی خودرو را ارائه می دهد. مدار برق منفی، اطالعات جامع و مفیدی در خصوص موقعیت اتصال بدنه های 

تکنســین هــا مــی تواننــد از طریــق مــدار اتصــال بدنــه اطالعــات مربــوط بــه هــر یــک از تجهیــزات الکتریکــی را پیــدا نمــوده و بــه ســرعت اقــدام بــه حــل دقیــق و موثــر 

ایــراد نماینــد.
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B-023

B-083
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B-022

B-053
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B-019

G35
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ENGINE COMPARTMENT FUSE 
AND RELAY BOX (F/G)

F22

F12

B-024

B-003
1 CLUTCH SWITCH (MT)

B-084
CLUTCH BOTTOM SWITCH

3

1

B-001
WIPER MOTOR4

B-006
BRAKE FLUID LEVEL SENSOR1

B-030
DRIVER SEAT BELT SWITCH2

C-004
SLIDING ROOF MOTOR2

C-001

16

B-029

C-003
FRONT DOME LIGHT4

17

A

فشنگی چراغ دنده عقب

جعبه فیوز محفظه موتور

کالچ)گیربکس دستی( سوئیچ پدال 

ک کن موتور برف پا

سنسور سطح مخزن روغن ترمز

کمربند راننده قفل 

کالچ )گیربکس دستی( سوئیچ پدال 

موتور سان روف

چراغ سقفی جلو

ECU

BCM
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3 POWER OUTSIDE REAR 
VIEW MIRROR SWITCH

I-013

B2
I-012

SRS CONTROL MODULE

I-015

3
I-016

CIGARETTE LIGHTER

I-003
HEADLIGHT LEVELING SWITCH3

I-009

IMMOBILIZER CONTROL
 MODULE (W/O PEPS)2

I-029
INSTRUMENT CLUSTER3

I-026
AUDIO MAIN CONNECTOR (B/C)

B9
I-024

C9

13

B16

I-033
PEPS (J4)8

I-028
STEERING ANGLE SENSOR4

I-008
DIAGNOSTIC INTERFACE

5

4

I-018 K-003

3 K-005
A/C INTEGRATION SWITCH

CLOCK
SPRING
I-030

STEERING WHEEL 
QUICK BUTTONS

کنترل یونیت ایربگ

فندک

کلید تنظیم آینه های جانبی

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کانکتور عیب یابی

کانکتور اصلی سیستم صوتی

سنسور زاویه ای فرمان

کیلومتر شمار پنل 

کلید های روی غربیلک فرمان

کولر کنترل  پنل 

کابل حلزونی

PEPS

)PEPSکنترل یونیت ایموبالیزر)مدل فاقد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2067

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–27

54

Circuit Diagram (Page 3 of 6)

EM1A520180

B-017

B-011

63

64

ECM(2)

B-023

B-083
2 BACK-UP LIGHT SWITCH

B-022

B-053
6-1 BCM(6)

B-019

G35

G1

B-008

ENGINE COMPARTMENT FUSE 
AND RELAY BOX (F/G)

F22

F12

B-024

B-003
1 CLUTCH SWITCH (MT)

B-084
CLUTCH BOTTOM SWITCH

3

1

B-001
WIPER MOTOR4

B-006
BRAKE FLUID LEVEL SENSOR1

B-030
DRIVER SEAT BELT SWITCH2

C-004
SLIDING ROOF MOTOR2

C-001

16

B-029

C-003
FRONT DOME LIGHT4

17

A

فشنگی چراغ دنده عقب

جعبه فیوز محفظه موتور

کالچ)گیربکس دستی( سوئیچ پدال 

ک کن موتور برف پا

سنسور سطح مخزن روغن ترمز

کمربند راننده قفل 

کالچ )گیربکس دستی( سوئیچ پدال 

موتور سان روف

چراغ سقفی جلو

ECU

BCM

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2066

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–26

54

Circuit Diagram (Page 2 of 6)

EM1A520170

I-017

I-002

3 POWER OUTSIDE REAR 
VIEW MIRROR SWITCH

I-013

B2
I-012

SRS CONTROL MODULE

I-015

3
I-016

CIGARETTE LIGHTER

I-003
HEADLIGHT LEVELING SWITCH3

I-009

IMMOBILIZER CONTROL
 MODULE (W/O PEPS)2

I-029
INSTRUMENT CLUSTER3

I-026
AUDIO MAIN CONNECTOR (B/C)

B9
I-024

C9

13

B16

I-033
PEPS (J4)8

I-028
STEERING ANGLE SENSOR4

I-008
DIAGNOSTIC INTERFACE

5

4

I-018 K-003

3 K-005
A/C INTEGRATION SWITCH

CLOCK
SPRING
I-030

STEERING WHEEL 
QUICK BUTTONS

کنترل یونیت ایربگ

فندک

کلید تنظیم آینه های جانبی

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کانکتور عیب یابی
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B-068

B-073
4 REAR RIGHT COMBINATION LIGHT

B-072
REAR DEFROSTER (-)1

B-078
B-063

24

25

26

49

TCU

B-014
GEAR RANGE SWITCH9

B-060

B-061

13

38

ABS/ESP CONTROL MODULE

B-033

B-032
1 FUEL PUMP MOTOR/FUEL LEVEL SENSOR

B-036

B-042
2 HIGH MOUNTED STOP LIGHT

J-002
LEFT RADAR SENSOR1

J-001

7

B-040

B-035
REVERSING RADAR CONTROL MODULE16

J-005
RIGHT RADAR SENSOR1

J-006
CENTER RADAR SENSOR1

EM1A520200

ک پمپ بنزین و درجه داخل با

چراغ ترمز وسط

کنترل یونیت دنده عقب

سنسور دنده عقب چپ

سنسور دنده عقب راست

سنسور دنده عقب وسط

چراغ عقب راست

گرم کن شیشه عقب

)CVT(سوئیچ موقعیت دنده

TCU

ABS/ESP کنترل یونیت
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EM1A520190

B-037

B-043
2 REAR LEFT POSITION LIGHT

B-044
LEFT LICENSE PLATE LIGHT2

B-046
TRUNK LOCK ACTUATOR3

B-047
TRUNK OPENER2

B-048
RIGHT LICENSE PLATE LIGHT2

B-049
REAR RIGHT POSITION LIGHT2

F-001
LEFT POWER OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

F-003
FRONT LEFT DOOR LOCK SWITCH2

F-004

FRONT LEFT DOOR LOCK ACTUATOR/
CONTACT SWITCH2

F-005
FRONT LEFT POWER WINDOW SWITCH12

5

A

F-008

6

B-050

L-001

REAR LEFT DOOR LOCK ACTUATOR/
CONTACT SWITCH

L-004
REAR LEFT POWER WINDOW SWITCH3

2
L-005

12

B-031

J-003
REAR FOG LIGHT2

J-001

12

B-040

B-041
REAR LEFT COMBINATION LIGHT4

آیینه جانبی چپ

کلید قفل مرکزی درب جلو چپ

قفل درب جلو چپ

کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

کوچک عقب چپ چراغ 

کوچک عقب راست چراغ 

چراغ عقب چپ

چراغ مه شکن عقب

ک چپ چراغ پال

ک راست چراغ پال

قفل درب صندق

دستگیره درب صندق

قفل درب عقب چپ
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رله ها و فیوزها

آشنائی 

معرفی

گیرند. کنند. فیوزها و رله ها در جعبه فیوزهای خودرو قرار می  کلیه آنها باید از فیوز و رله در مدارشان استفاده   برای صحیح بودن عملکرد تجهیزات برقی، 

گرفته است. ک کن قرار  جعبه فیوز محفظه موتور: در سمت راست محفظه موتور و زیر قاب برف پا

گرفته است.  جعبه فیوز داشبورد: در زیر داشبودر و در سمت چپ قرار 
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EM1A520210

B-079

K-006

H-001
RIGHT POWER OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

H-005
FRONT RIGHT POWER WINDOW SWITCH3

H-006

FRONT RIGHT DOOR LOCK ACTUATOR/
CONTACT SWITCH3

5
H-002

6

B-058

R-004

REAR RIGHT DOOR LOCK ACTUATOR/
CONTACT SWITCH

R-005
REAR RIGHT POWER WINDOW SWITCH3

B-075
PEPS(J1)16

3
R-001

12

B-056

K-004
BLOWER SPEED SWITCHA6

آیینه جانبی راست

کلید شیشه باالبر جلو راست

قفل درب جلو راست

قفل درب عقب راست

کلید شیشه باالبر عقب راست

کلید تنظیم سرعت فن بخاری

PEPS
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رله ها و فیوزها

آشنائی 

معرفی

گیرند. کنند. فیوزها و رله ها در جعبه فیوزهای خودرو قرار می  کلیه آنها باید از فیوز و رله در مدارشان استفاده   برای صحیح بودن عملکرد تجهیزات برقی، 

گرفته است. ک کن قرار  جعبه فیوز محفظه موتور: در سمت راست محفظه موتور و زیر قاب برف پا

گرفته است.  جعبه فیوز داشبورد: در زیر داشبودر و در سمت چپ قرار 
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توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز

کسیژن باال فیوز سنسور ا EF32 فیوز مه شکن جلو EF12 فیوز یدکی FB01

فیوز انژکتور EF33 - EF13 فیوز جعبه فیوز داشبور FB02

فیوز شیر برقیVVT - شیر 
کنیستر برقی VIS-شیر برقی 

EF34 فیوز نورپائین راست EF14 BCM فیوز FB03

فیوز یدکی EF35 فیوز نورپائین چپ EF15 فیوز یدکی FB04

کسیژن پائین فیوز سنسور ا EF36 فیوز نورباالی راست EF16 فیوز یدکی FB05

ECU فیوز EF37 فیوز نورباالی چپ EF17 فیوز یدکی FB06

فیوز دورکند فن EF38 PEPS فیوز EF18 فیوز یدکی FB07

فیوز  دور تند فن EF39 فیوز جعبه فیوز 
)IGN(داشبورد

EF19 فیوز دینام FB08

فیوز یدکی EF40 فیوز یدکی EF20 فیوز یدکی FB09

فیوز یدکی EF41 فیوز سوئیچ پدال ترمز EF21 فیوز  سوئیچ موتور EF01

فیوز سان روف EF42 فیوز چراغ دنده عقب EF22 فیوز  موتورفن بخار EF02

فیوز یدکی EF43 رادار دنده عقب/سوئیچ 
کلید سان روف کولر/  فشار 

EF23 فیوز  ایموبالیزر - چراغ ترمز EF03

فیوز یدکی EF44 فیوز استارت EF24 EF04 فیوز سوئیچ موتور

فیوز یدکی EF45 فیوز یدکی EF25 TCU فیوز EF05

فیوز یدکی EF46 فیوز  جعبه فیوز داشبور 
 )ACC(

EF26 ABS فیوز EF06

فیوز یدکی EF47 فیوز بوق EF27 فیوز  جعبه فیوز 
)B+(داشبورد

EF07

فیوز  یدکی EF48 کولر کمپرسور  فیوز  EF28 ABS فیوز EF08

فیوز  یدکی EF49 فیوز پمپ بنزین EF29 فیوز یدکی EF09

ECU فیوز EF30 فیوز یدکی EF10

کوئل فیوز  EF31
TCU فیوز EF11
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

جعبه فیوز محفظه موتور

رله پمپ 
وکیوم

رله مه شکن 
جلو

رله نور باال رله نور پایین رله بوق رله پمپ 
بنزین

 فیوز
کش

کالچ  رله 
کمپرسور

رله واتر پمپ

رله IGN2رله IGN1رله ECUرله استارت

TCU رله ACC رله

کند  رله دور 
فن

رله دور تند فن
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2073

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز

کسیژن باال فیوز سنسور ا EF32 فیوز مه شکن جلو EF12 فیوز یدکی FB01

فیوز انژکتور EF33 - EF13 فیوز جعبه فیوز داشبور FB02

فیوز شیر برقیVVT - شیر 
کنیستر برقی VIS-شیر برقی 

EF34 فیوز نورپائین راست EF14 BCM فیوز FB03

فیوز یدکی EF35 فیوز نورپائین چپ EF15 فیوز یدکی FB04

کسیژن پائین فیوز سنسور ا EF36 فیوز نورباالی راست EF16 فیوز یدکی FB05

ECU فیوز EF37 فیوز نورباالی چپ EF17 فیوز یدکی FB06

فیوز دورکند فن EF38 PEPS فیوز EF18 فیوز یدکی FB07

فیوز  دور تند فن EF39 فیوز جعبه فیوز 
)IGN(داشبورد

EF19 فیوز دینام FB08

فیوز یدکی EF40 فیوز یدکی EF20 فیوز یدکی FB09

فیوز یدکی EF41 فیوز سوئیچ پدال ترمز EF21 فیوز  سوئیچ موتور EF01

فیوز سان روف EF42 فیوز چراغ دنده عقب EF22 فیوز  موتورفن بخار EF02

فیوز یدکی EF43 رادار دنده عقب/سوئیچ 
کلید سان روف کولر/  فشار 

EF23 فیوز  ایموبالیزر - چراغ ترمز EF03

فیوز یدکی EF44 فیوز استارت EF24 EF04 فیوز سوئیچ موتور

فیوز یدکی EF45 فیوز یدکی EF25 TCU فیوز EF05

فیوز یدکی EF46 فیوز  جعبه فیوز داشبور 
 )ACC(

EF26 ABS فیوز EF06

فیوز یدکی EF47 فیوز بوق EF27 فیوز  جعبه فیوز 
)B+(داشبورد

EF07

فیوز  یدکی EF48 کولر کمپرسور  فیوز  EF28 ABS فیوز EF08

فیوز  یدکی EF49 فیوز پمپ بنزین EF29 فیوز یدکی EF09

ECU فیوز EF30 فیوز یدکی EF10

کوئل فیوز  EF31
TCU فیوز EF11

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2072

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

جعبه فیوز محفظه موتور

رله پمپ 
وکیوم

رله مه شکن 
جلو

رله نور باال رله نور پایین رله بوق رله پمپ 
بنزین

 فیوز
کش

کالچ  رله 
کمپرسور

رله واتر پمپ

رله IGN2رله IGN1رله ECUرله استارت

TCU رله ACC رله

کند  رله دور 
فن

رله دور تند فن
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2075

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم های خودرو

آشنائی

معرفی

کانکتورها و اطالعات مربوط به مکان دسته سیم ها و تجهیزات الکتریکی توضیح داده شده است. در این بخش نحوه چیدمان دسته سیم ها و 

کرد: دسته سیم های خودرو را می توان به صورت زیر دسته بندی 

دسته سیم های برق مثبت و منفی باتری	 

دسته سیم داشبورد	 

کولر	  دسته سیم 

دسته سیم بدنه خودرو	 

دسته سیم سقف	 

دسته سیم درب جلو چپ	 

دسته سیم درب جلو راست	 

دسته سیم درب عقب چپ	 

دسته سیم درب عقب راست	 

دسته سیم سپر عقب	 

دسته سیم ایربگ	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2074

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز

- RF17 کولر/ آینه های  فیوز  
 جانبی/ رله متور فن

بخاری

RF09 - RF01

کن گرم   فیوز چراغ نشانگر 
شیشه عقب

RF18 - RF10 ABS/ESP/SAS فیوز RF02

- RF19 کولر/سیستم صوتی/  فیوز  
 کلید تنظیم ارتفاع چراغ

جلو

RF11 کیلومتر شمار فیوز پنل  RF03

کانکتورعیب یابی /  فیوز 
کی سوئیچ

RF30 ESU/TCU/PEPS RF12 کنترل یونیت ایربگ  فیوز  RF04

کیلومتر شمار فیوز پنل  RF21 - RF13 BCM فیوز RF05

فیوز سیستم صوتی RF22 - RF14 - RF06

کن شیشه عقب گرم  فیوز  RF15 BCM/فیوز  سیستم صوتی RF07

کن شیشه  گرم  فیوز رله 
عقب

RF16 فیوز  فندک RF08

رله فن بخاری

رله پنل

کولر کنترل 

جعبه فیوز داشبورد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2075

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم های خودرو

آشنائی

معرفی

کانکتورها و اطالعات مربوط به مکان دسته سیم ها و تجهیزات الکتریکی توضیح داده شده است. در این بخش نحوه چیدمان دسته سیم ها و 

کرد: دسته سیم های خودرو را می توان به صورت زیر دسته بندی 

دسته سیم های برق مثبت و منفی باتری	 

دسته سیم داشبورد	 

کولر	  دسته سیم 

دسته سیم بدنه خودرو	 

دسته سیم سقف	 

دسته سیم درب جلو چپ	 

دسته سیم درب جلو راست	 

دسته سیم درب عقب چپ	 

دسته سیم درب عقب راست	 

دسته سیم سپر عقب	 

دسته سیم ایربگ	 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2074

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز توضیحات شماره فیوز

- RF17 کولر/ آینه های  فیوز  
 جانبی/ رله متور فن

بخاری

RF09 - RF01

کن گرم   فیوز چراغ نشانگر 
شیشه عقب

RF18 - RF10 ABS/ESP/SAS فیوز RF02

- RF19 کولر/سیستم صوتی/  فیوز  
 کلید تنظیم ارتفاع چراغ

جلو

RF11 کیلومتر شمار فیوز پنل  RF03

کانکتورعیب یابی /  فیوز 
کی سوئیچ

RF30 ESU/TCU/PEPS RF12 کنترل یونیت ایربگ  فیوز  RF04

کیلومتر شمار فیوز پنل  RF21 - RF13 BCM فیوز RF05

فیوز سیستم صوتی RF22 - RF14 - RF06

کن شیشه عقب گرم  فیوز  RF15 BCM/فیوز  سیستم صوتی RF07

کن شیشه  گرم  فیوز رله 
عقب

RF16 فیوز  فندک RF08

رله فن بخاری

رله پنل

کولر کنترل 

جعبه فیوز داشبورد
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2077

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم سپر جلو

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
G104 اتصال بدنه - Q-001

چراغ جلو راست B/10 Q-002

پمپ شیشه شور Gr/2 Q-003

چراغ مه شکن جلو راست B/2 Q-004

چراغ روز سمت راست B/2 Q-005

بوق Gr/2 Q-006

چراغ مه شکن جلو چپ B/2 Q-007

چراغ روز سمت چپ B/2 Q-008

موتور فن رادیاتور B/۳ Q-009

چراغ جلو چپ B/2 Q-010

G103 اتصال بدنه - Q-011

کانکتور C جعبه فوز موتور L/10 Q-012

کانکتور H جعبه فیوز موتور W/16 Q-013

کانکتور L جعبه فیوز موتور W/2 Q-014

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–37

54

Front Bumper Wire Harness

Connector 

Code

Connector Color/

Terminal
Connector Name

Q-001 - Ground G104

Q-002 B/10 Right Headlight

Q-003 Gr/2 Washer Pump Motor

Q-004 B/2 Front Right Fog Light

Q-005 B/2 Right Daytime Running Light

Q-006 Gr/2 Horn

Q-007 B/2 Front Left Fog Light

Q-008 B/2 Left Daytime Running Light

Q-009 B/3 Cooling Fan Motor

Q-010 B/10 Left Headlight

Q-011 - Ground G103

Q-012 L/10 Center Relay Box Connector C

Q-013 W/16 Center Relay Box Connector H

Q-014 W/2 Center Relay Box Connector L

EM1A520400

Q-001

Q-002

Q-003

Q-004

Q-005

Q-014

Q-013

Q-012

Q-011

Q-010

Q-009

Q-008

Q-007

Q-006

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2076

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

مسیر دسته سیم ها

آرایش دسته سیم های خودرو

دسته سیم درب جلو راست

دسته سیم داشبورد

کولر دسته سیم 

دسته سیم برق منفی باتری

دسته سیم موتور

دسته سیم برق مثبت باتری

دسته سیم سپر جلو

دسته سیم سپر عقب

دسته سیم بدنه خودرو

دسته سیم درب جلو چپ

دسته سیم سقف

کابل اتصال بدنه

دسته سیم درب عقب راست

دسته سیم درب عقب چپ
کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 

G104 اتصال بدنه - Q-001

چراغ جلو راست B/10 Q-002

پمپ شیشه شور Gr/2 Q-003

چراغ مه شکن جلو راست B/2 Q-004

چراغ روز سمت راست B/2 Q-005

بوق Gr/2 Q-006

چراغ مه شکن جلو چپ B/2 Q-007

چراغ روز سمت چپ B/2 Q-008

موتور فن رادیاتور B/۳ Q-009

چراغ جلو چپ B/2 Q-010

G103 اتصال بدنه - Q-011

کانکتور C جعبه فوز موتور L/10 Q-012

کانکتور H جعبه فیوز موتور W/16 Q-013

کانکتور L جعبه فیوز موتور W/2 Q-014
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2077

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم سپر جلو

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
G104 اتصال بدنه - Q-001

چراغ جلو راست B/10 Q-002

پمپ شیشه شور Gr/2 Q-003

چراغ مه شکن جلو راست B/2 Q-004

چراغ روز سمت راست B/2 Q-005

بوق Gr/2 Q-006

چراغ مه شکن جلو چپ B/2 Q-007

چراغ روز سمت چپ B/2 Q-008

موتور فن رادیاتور B/۳ Q-009

چراغ جلو چپ B/2 Q-010

G103 اتصال بدنه - Q-011

کانکتور C جعبه فوز موتور L/10 Q-012

کانکتور H جعبه فیوز موتور W/16 Q-013

کانکتور L جعبه فیوز موتور W/2 Q-014

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–37

54

Front Bumper Wire Harness

Connector 

Code

Connector Color/

Terminal
Connector Name

Q-001 - Ground G104

Q-002 B/10 Right Headlight

Q-003 Gr/2 Washer Pump Motor

Q-004 B/2 Front Right Fog Light

Q-005 B/2 Right Daytime Running Light

Q-006 Gr/2 Horn

Q-007 B/2 Front Left Fog Light

Q-008 B/2 Left Daytime Running Light

Q-009 B/3 Cooling Fan Motor

Q-010 B/10 Left Headlight

Q-011 - Ground G103

Q-012 L/10 Center Relay Box Connector C

Q-013 W/16 Center Relay Box Connector H

Q-014 W/2 Center Relay Box Connector L

EM1A520400

Q-001

Q-002

Q-003

Q-004

Q-005

Q-014

Q-013

Q-012

Q-011

Q-010

Q-009

Q-008

Q-007

Q-006

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2076

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

مسیر دسته سیم ها

آرایش دسته سیم های خودرو

دسته سیم درب جلو راست

دسته سیم داشبورد

کولر دسته سیم 

دسته سیم برق منفی باتری

دسته سیم موتور

دسته سیم برق مثبت باتری

دسته سیم سپر جلو

دسته سیم سپر عقب

دسته سیم بدنه خودرو

دسته سیم درب جلو چپ

دسته سیم سقف

کابل اتصال بدنه

دسته سیم درب عقب راست

دسته سیم درب عقب چپ
کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 

G104 اتصال بدنه - Q-001

چراغ جلو راست B/10 Q-002

پمپ شیشه شور Gr/2 Q-003

چراغ مه شکن جلو راست B/2 Q-004

چراغ روز سمت راست B/2 Q-005

بوق Gr/2 Q-006

چراغ مه شکن جلو چپ B/2 Q-007

چراغ روز سمت چپ B/2 Q-008

موتور فن رادیاتور B/۳ Q-009

چراغ جلو چپ B/2 Q-010

G103 اتصال بدنه - Q-011

کانکتور C جعبه فوز موتور L/10 Q-012

کانکتور H جعبه فیوز موتور W/16 Q-013

کانکتور L جعبه فیوز موتور W/2 Q-014
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2079

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنیستر شیر برقی  B/2 E-006

دینام Gr/3 E-007

سنسور ضربه B/2 E-008

کولر کمپرسور  کالچ  B/2 E-009

VIS شیر برقی B/2 E-010

استارت B/1 E-011

سنسور دما و فشار هوای ورودی B/4 E-012

گاز دریچه  B/6 E-013

سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا B/3 E-014

G101 اتصال بدنه - E-015

کانکتور E جعبه فیوز موتور W/12 E-016

کانکتور A جعبه فیوز موتور Gr/10 E-017

ECU کانکتور B/48 E-018

سنسور موقعیت میل سوپاپ دود B/3 E-019

سنسور دور موتور B/2 E-020

کوئل 1 B/2 E-022

کوئل 2 B/2 E-023

سنسور دمای آب موتور B/2 E-024

فشنگی فشار روغن موتور B/2 E-025

شیر برقی VVT میل سوپاپ دود B/1 E-026

G102 اتصال بدنه - E-027

کسیژن باال )گیربکس دستی( سنسور ا B/4 E-028a

)CVT( کسیژن باال سنسور ا B/4 E-028b

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2078

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
شیر برقیVVT میل سوپاپ هوا B/2 E-001

انژکتور 1 B/2 E-002

انژکتور 2 B/2 E-003

انژکتور 3 B/2 E-004

انژکتور 4 B/2 E-005

دسته سیم موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–38

54

Engine Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

E-001 B/2 Variable Camshaft Timing Valve (Intake)

E-002 B/2 Injector 1

E-003 B/2 Injector 2

E-004 B/2 Injector 3

E-005 B/2 Injector 4

E-006 B/2 Canister Solenoid Valve

E-007 Gr/3 Alternator Interface

E-008 B/2 Knock Sensor

E-009 B/2 A/C Compressor Clutch Switch

E-010 B/2 Variable Intake Valve

EM1A520410

E-001

E-002

E-025

E-003

E-004

E-005

E-006

E-019E-022E-028aE-027E-026 E-023 E-028b

E-018

E-017

E-016

E-024

E-014

E-020

E-015

E-007 E-008 E-009 E-011 E-012E-010 E-013

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2079

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنیستر شیر برقی  B/2 E-006

دینام Gr/3 E-007

سنسور ضربه B/2 E-008

کولر کمپرسور  کالچ  B/2 E-009

VIS شیر برقی B/2 E-010

استارت B/1 E-011

سنسور دما و فشار هوای ورودی B/4 E-012

گاز دریچه  B/6 E-013

سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا B/3 E-014

G101 اتصال بدنه - E-015

کانکتور E جعبه فیوز موتور W/12 E-016

کانکتور A جعبه فیوز موتور Gr/10 E-017

ECU کانکتور B/48 E-018

سنسور موقعیت میل سوپاپ دود B/3 E-019

سنسور دور موتور B/2 E-020

کوئل 1 B/2 E-022

کوئل 2 B/2 E-023

سنسور دمای آب موتور B/2 E-024

فشنگی فشار روغن موتور B/2 E-025

شیر برقی VVT میل سوپاپ دود B/1 E-026

G102 اتصال بدنه - E-027

کسیژن باال )گیربکس دستی( سنسور ا B/4 E-028a

)CVT( کسیژن باال سنسور ا B/4 E-028b

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2078

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
شیر برقیVVT میل سوپاپ هوا B/2 E-001

انژکتور 1 B/2 E-002

انژکتور 2 B/2 E-003

انژکتور 3 B/2 E-004

انژکتور 4 B/2 E-005

دسته سیم موتور

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–38

54

Engine Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

E-001 B/2 Variable Camshaft Timing Valve (Intake)

E-002 B/2 Injector 1

E-003 B/2 Injector 2

E-004 B/2 Injector 3

E-005 B/2 Injector 4

E-006 B/2 Canister Solenoid Valve

E-007 Gr/3 Alternator Interface

E-008 B/2 Knock Sensor

E-009 B/2 A/C Compressor Clutch Switch

E-010 B/2 Variable Intake Valve

EM1A520410

E-001

E-002

E-025

E-003

E-004

E-005

E-006

E-019E-022E-028aE-027E-026 E-023 E-028b

E-018

E-017

E-016

E-024

E-014

E-020

E-015

E-007 E-008 E-009 E-011 E-012E-010 E-013
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2081

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم داشبورد

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
BCM L/32 I-001

کلید تنظیم آینه های جانبی B/10 I-002

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو W/6 I-003

جعبه فیوز داشبورد - I-004a

جعبه فیوز داشبورد W/20 I-004b

کف اتاق-1 دسته سیم  B/26 I-005

کف اتاق-2 دسته سیم  W/22 I-006

کف اتاق-۵ دسته سیم  Br/7 I-007

کانکتور عیب یابی B/16 I-008

کنترل یونیت ایموبالیزر W/3 I-009

سوئیچ موتور W/6 I-010

کی سوئیچ W/4 I-011

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–41

54

Instrument Panel Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

I-001 L/32 Body Control Module Interface - 2

I-002 B/10 Power Rear View Mirror Switch

I-003 W/6 Headlight Leveling Switch

I-004 - Instrument Panel Relay Box

I-004a W/20 Instrument Panel Relay Box

I-005 B/26 Floor Wire Harness Interface - 1

I-006 W/22 Floor Wire Harness Interface - 2

I-007 Br/7 Floor Wire Harness Interface - 5

I-008 B/16 Diagnostic Interface

I-009 W/3 Anti-theft Module

I-010 W/6 Ignition Switch

I-011 W/4 Key Contact Switch

I-012 B/24 SRS Control Module B

I-013 - Ground G210

I-014 B/1 Parking Brake Switch

I-015 - Ground G208

EM1A520430

I-031 I-030 I-029 I-028 I-027 I-035 I-026 I-025 I-024 I-023 I-036 I-022

I-019

I-020

I-021

I-034

I-033

B-064

B-065

B-066

I-001

I-002

I-003

I-004

I-004a

I-005

I-006

I-007

B-027

B-026

B-025

I-008

I-012I-037I-011I-010I-009 I-013 I-014 I-015I-038 I-016 I-017 I-018 K-003

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2080

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
استارت - P-001

دینام - P-002

جعبه فیوز باتری - دینام - P-003

جعبه فیوز باتری - P-004

سرباتری مثبت - P-005

سرباتری منفی - N-001

کابل اتصال بدنه 1 - N-002

کابل اتصال بدنه 2 - G-001

اتصال بدنه موتور - G-002

دسته سیم برق مثبت و منفی باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–40

54

Battery Positive/Negative/Ground Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

P-001 - Starter

P-002 - Alternator

P-003 - Center Relay Box Interface - Alternator

P-004 - Center Relay Box Connector

P-005 - Battery Positive Post

N-001 - Battery Negative Post

N-002 - Body Ground 1

G-001 - Body Ground 2

G-002 - Engine Ground

EM1A520420

N-001

P-001

P-002

N-002

G-002

G-001

P-005

P-004

P-003
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2081

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم داشبورد

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
BCM L/32 I-001

کلید تنظیم آینه های جانبی B/10 I-002

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو W/6 I-003

جعبه فیوز داشبورد - I-004a

جعبه فیوز داشبورد W/20 I-004b

کف اتاق-1 دسته سیم  B/26 I-005

کف اتاق-2 دسته سیم  W/22 I-006

کف اتاق-۵ دسته سیم  Br/7 I-007

کانکتور عیب یابی B/16 I-008

کنترل یونیت ایموبالیزر W/3 I-009

سوئیچ موتور W/6 I-010

کی سوئیچ W/4 I-011

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–41

54

Instrument Panel Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

I-001 L/32 Body Control Module Interface - 2

I-002 B/10 Power Rear View Mirror Switch

I-003 W/6 Headlight Leveling Switch

I-004 - Instrument Panel Relay Box

I-004a W/20 Instrument Panel Relay Box

I-005 B/26 Floor Wire Harness Interface - 1

I-006 W/22 Floor Wire Harness Interface - 2

I-007 Br/7 Floor Wire Harness Interface - 5

I-008 B/16 Diagnostic Interface

I-009 W/3 Anti-theft Module

I-010 W/6 Ignition Switch

I-011 W/4 Key Contact Switch

I-012 B/24 SRS Control Module B

I-013 - Ground G210

I-014 B/1 Parking Brake Switch

I-015 - Ground G208

EM1A520430

I-031 I-030 I-029 I-028 I-027 I-035 I-026 I-025 I-024 I-023 I-036 I-022

I-019

I-020

I-021

I-034

I-033

B-064

B-065

B-066

I-001

I-002

I-003

I-004

I-004a

I-005

I-006

I-007

B-027

B-026

B-025

I-008

I-012I-037I-011I-010I-009 I-013 I-014 I-015I-038 I-016 I-017 I-018 K-003

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2080

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
استارت - P-001

دینام - P-002

جعبه فیوز باتری - دینام - P-003

جعبه فیوز باتری - P-004

سرباتری مثبت - P-005

سرباتری منفی - N-001

کابل اتصال بدنه 1 - N-002

کابل اتصال بدنه 2 - G-001

اتصال بدنه موتور - G-002

دسته سیم برق مثبت و منفی باتری

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–40

54

Battery Positive/Negative/Ground Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

P-001 - Starter

P-002 - Alternator

P-003 - Center Relay Box Interface - Alternator

P-004 - Center Relay Box Connector

P-005 - Battery Positive Post

N-001 - Battery Negative Post

N-002 - Body Ground 1

G-001 - Body Ground 2

G-002 - Engine Ground

EM1A520420

N-001

P-001

P-002

N-002

G-002

G-001

P-005

P-004

P-003
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2083

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کولر ) مدل دستی( دسته سیم 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
W/2 موتور فن بخاری K-001

ج گردش هوای داخل/خار موتور دریچه  L/6 K-002

کانکتورI-018 دسته سیم داشبورد W/15 K-003

کلید تنظیم سرعت فن W/6 K-004

کولر کنترل  پنل  B/16 K-005

اتصال بدنه - K-006

سنسور دمای اواپراتور W/2 K-007

مقاومت فن بخاری W/4 K-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–43

54

Manual A/C Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

K-001 W/2 Blower

K-002 L/6 Inner and Outer Circulation Motor

K-003 W/15 to Instrument Panel Wire Harness Connector I-018

K-004 W/6 Blower Speed Switch

K-005 B/16 Integration Switch

K-006 - Ground

K-007 W/2 Evaporator Temperature Sensor

K-008 W/4 Speed Resistor

EM1A520431

K-004 K-003 K-002 K-001

I-018K-005 K-006 K-007 K-008

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2082

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنترل یونیت ایربگ B/24 I-012

G210 اتصال بدنه - I-013

سوئیچ اهرم ترمز دستی B/1 I-014

G208 اتصال بدنه - I-015

فندک W/3 I-016

G206 اتصال بدنه - I-017

کولر کانکتور K-۰۰۳ دسته سیم  W/15 I-018

آنتن - I-019

کف اتاق-4 دسته سیم  W/18 I-020

کف اتاق-3 دسته سیم  W/15 I-021

ایربگ سرنشین جلو Y/2 I-022

آنتن - I-023

کانکتور C سیستم صوتی L/2 I-024

کانکتور A سیستم صوتی Br/8 I-025

کانکتور B سیستم صوتی B/8 I-026

کن ک  دسته برف پا B/10 I-027

سنسور زاویه ای فرمان B/6 I-028

کیلومتر شمار پنل  L/32 I-029

کابل حلزونی W/16 I-030

دسته چراغ و راهنما B/10 I-031

کلیدهای روی غربیلک فرمان B/16 I-032

PEPS B/10 I-033

PEPS B/16 I-034

فرمان برقی W/4 I-035

PEPS آنتن 1 سیستم B/2 I-036

کلید استارت W/8 I-037

PEPS آنتن 2 سیستم B/2 I-038
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2083

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کولر ) مدل دستی( دسته سیم 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
W/2 موتور فن بخاری K-001

ج گردش هوای داخل/خار موتور دریچه  L/6 K-002

کانکتورI-018 دسته سیم داشبورد W/15 K-003

کلید تنظیم سرعت فن W/6 K-004

کولر کنترل  پنل  B/16 K-005

اتصال بدنه - K-006

سنسور دمای اواپراتور W/2 K-007

مقاومت فن بخاری W/4 K-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–43

54

Manual A/C Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

K-001 W/2 Blower

K-002 L/6 Inner and Outer Circulation Motor

K-003 W/15 to Instrument Panel Wire Harness Connector I-018

K-004 W/6 Blower Speed Switch

K-005 B/16 Integration Switch

K-006 - Ground

K-007 W/2 Evaporator Temperature Sensor

K-008 W/4 Speed Resistor

EM1A520431

K-004 K-003 K-002 K-001

I-018K-005 K-006 K-007 K-008

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2082

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنترل یونیت ایربگ B/24 I-012

G210 اتصال بدنه - I-013

سوئیچ اهرم ترمز دستی B/1 I-014

G208 اتصال بدنه - I-015

فندک W/3 I-016

G206 اتصال بدنه - I-017

کولر کانکتور K-۰۰۳ دسته سیم  W/15 I-018

آنتن - I-019

کف اتاق-4 دسته سیم  W/18 I-020

کف اتاق-3 دسته سیم  W/15 I-021

ایربگ سرنشین جلو Y/2 I-022

آنتن - I-023

کانکتور C سیستم صوتی L/2 I-024

کانکتور A سیستم صوتی Br/8 I-025

کانکتور B سیستم صوتی B/8 I-026

کن ک  دسته برف پا B/10 I-027

سنسور زاویه ای فرمان B/6 I-028

کیلومتر شمار پنل  L/32 I-029

کابل حلزونی W/16 I-030

دسته چراغ و راهنما B/10 I-031

کلیدهای روی غربیلک فرمان B/16 I-032

PEPS B/10 I-033

PEPS B/16 I-034

فرمان برقی W/4 I-035

PEPS آنتن 1 سیستم B/2 I-036

کلید استارت W/8 I-037

PEPS آنتن 2 سیستم B/2 I-038
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2085

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم بدنه خودرو

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کن ک  موتور برف پا B/4 B-001

گاز پدال  B/6 B-002

کالچ سوئیچ پدال  B/2 B-003

سوئیچ پدال ترمز B/4 B-004

خ جلو چپ سنسور سرعت چر B/2 B-005

سنسور سطح مخزن روغن ترمز Gr/2 B-006

کانکتور B جعبه فیوز موتور Y/10 B-007

کانکتور F جعبه فیوز موتور W/24 B-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–45

54

Body Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

B-001 B/4 Wiper Motor

B-002 B/6 Electronic Accelerator Pedal

B-003 B/2 Clutch Switch

B-004 B/4 Brake Switch

B-005 B/2 Front Left Wheel Speed Sensor

B-006 Gr/2 Brake Fluid Level Sensor

B-007 Y/10 Center Relay Box Connector B

B-008 W/24 Center Relay Box Connector F

B-009 Y/2 Center Relay Box Connector J

B-010 L/2 Center Relay Box Connector K

B-011 B/64 Engine Control Module Interface - 2

B-012 B/3 Turbine Speed Sensor

EM1A520440

B-017

B-081

B-082

B-013

B-015

B-014

B-083

B-016

B-012

B-010 B-019 B-018 B-007 B-020 B-021 B-005 B-084 I-005 B-025 B-026 B-022 B-023 B-024 I-006 B-027 I-007 B-028 F-008 B-030 B-031

B-034

B-032

B-033

B-009B-080B-011 B-008 B-006 B-004 B-002 B-001 B-003 C-001 B-029 B-055 B-054 B-053 B-052 B-051 B-050 L-005 B-035 B-038 B-042

B-036

B-039

B-037

B-045

B-044

B-041

B-043

J-001

B-040

B-086

B-046

B-047

B-048
B-085

B-049

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2084

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کولر ) مدل اتوماتیک( دسته سیم 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
موتور فن بخاری W/2 K-001

ج گردش هوای داخل/خار موتور دریچه  B/6 K-002

کانکتور I-018 دسته سیم داشبورد W/15 K-003

اتصال بدنه - K-006

سنسور دمای اواپراتور W/2 K-007

ع کنترل تهویه مطبو پنل  L/32 K-009

کنترل یونیت فن بخاری Gr/3 K-010

موتور تنظیم دریچه ها B/6 K-011

موتور دریچه تنظیم دما B/6 K-012

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–44

54

Power A/C Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Pin No.
Connector Name

K-001 W/2 Blower

K-002 B/6 Inner and Outer Circulation Motor

K-003 W/15 to Instrument Panel Wire Harness Connector I-018

K-006 - Ground

K-007 W/2 Evaporator Temperature Sensor

K-009 L/32 A/C Control Switch

K-010 Gr/3 Blower Control Module

K-011 B/6 Mode Damper Motor

K-012 B/6 Mixed Damper Motor

EM1A520432

A/C

OFF

MENU RADIO

K-003 K-002K-011K-012 K-001

I-018K-009 K-006 K-007 K-010
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2085

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم بدنه خودرو

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کن ک  موتور برف پا B/4 B-001

گاز پدال  B/6 B-002

کالچ سوئیچ پدال  B/2 B-003

سوئیچ پدال ترمز B/4 B-004

خ جلو چپ سنسور سرعت چر B/2 B-005

سنسور سطح مخزن روغن ترمز Gr/2 B-006

کانکتور B جعبه فیوز موتور Y/10 B-007

کانکتور F جعبه فیوز موتور W/24 B-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–45

54

Body Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

B-001 B/4 Wiper Motor

B-002 B/6 Electronic Accelerator Pedal

B-003 B/2 Clutch Switch

B-004 B/4 Brake Switch

B-005 B/2 Front Left Wheel Speed Sensor

B-006 Gr/2 Brake Fluid Level Sensor

B-007 Y/10 Center Relay Box Connector B

B-008 W/24 Center Relay Box Connector F

B-009 Y/2 Center Relay Box Connector J

B-010 L/2 Center Relay Box Connector K

B-011 B/64 Engine Control Module Interface - 2

B-012 B/3 Turbine Speed Sensor

EM1A520440

B-017

B-081

B-082

B-013

B-015

B-014

B-083

B-016

B-012

B-010 B-019 B-018 B-007 B-020 B-021 B-005 B-084 I-005 B-025 B-026 B-022 B-023 B-024 I-006 B-027 I-007 B-028 F-008 B-030 B-031

B-034

B-032

B-033

B-009B-080B-011 B-008 B-006 B-004 B-002 B-001 B-003 C-001 B-029 B-055 B-054 B-053 B-052 B-051 B-050 L-005 B-035 B-038 B-042

B-036

B-039

B-037

B-045

B-044

B-041

B-043

J-001

B-040

B-086

B-046

B-047

B-048
B-085

B-049

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2084

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کولر ) مدل اتوماتیک( دسته سیم 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
موتور فن بخاری W/2 K-001

ج گردش هوای داخل/خار موتور دریچه  B/6 K-002

کانکتور I-018 دسته سیم داشبورد W/15 K-003

اتصال بدنه - K-006

سنسور دمای اواپراتور W/2 K-007

ع کنترل تهویه مطبو پنل  L/32 K-009

کنترل یونیت فن بخاری Gr/3 K-010

موتور تنظیم دریچه ها B/6 K-011

موتور دریچه تنظیم دما B/6 K-012

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–44

54

Power A/C Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Pin No.
Connector Name

K-001 W/2 Blower

K-002 B/6 Inner and Outer Circulation Motor

K-003 W/15 to Instrument Panel Wire Harness Connector I-018

K-006 - Ground

K-007 W/2 Evaporator Temperature Sensor

K-009 L/32 A/C Control Switch

K-010 Gr/3 Blower Control Module

K-011 B/6 Mode Damper Motor

K-012 B/6 Mixed Damper Motor

EM1A520432

A/C

OFF

MENU RADIO

K-003 K-002K-011K-012 K-001

I-018K-009 K-006 K-007 K-010
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2087

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کن شیشه عقب گرم  مثبت  B/1 B-039

دسته سیم سپر عقب B/12 B-040
چراغ عقب چپ W/4 B-041
چراغ ترمز وسط W/2 B-042

چراغ عقب چپ روی درب صندوق B/2 B-043
ک چپ چراغ پال B/2 B-044

دوربین دنده عقب B/4 B-045
W/3 قفل درب صندوق B-046

دستگیره درب صندوق B/2 B-047
ک راست چراغ پال B/2 B-048

چراغ عقب راست روی درب صندوق B/2 B-049
دسته سیم درب عقب راست Gr/18 B-050

BCM-1 Gr/32 B-051
BCM-4 W/12 B-052
BCM-6 B/1 B-053
BCM-3 W/20 B-054
BCM-7 W/1 B-055

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2086

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کانکتور J جعبه فیوز موتور Y/2 B-009

کانکتور K جعبه فیوز موتور L/2 B-010

ECU B/64 B-011

سنسور سرعت توربین B/3 B-012

گیربکس کانکتور  به  Gr/10 B-013

گیربکس سوئیچ موقعیت دنده  B/10 B-014

سوئیچ الدری درب موتور B/1 B-015

سنسور سرعت شفت ورودی B/3 B-016

G105 اتصال بدنه - B-017

کانکتور D جعبه فیوز موتور W/10 B-018

کانکتور G جعبه فیوز موتور W/40 B-019

BCM B-020

جعبه فیوز موتور به جعبه فیوز داشبورد - B-021

G-201اتصال بدنه - B-022

G-203اتصال بدنه - B-023

G-205اتصال بدنه - B-024

دسته سیم داشبورد-1 B/26 B-025

دسته سیم داشبورد-2 W/22 B-026

دسته سیم داشبورد-۵ Br/7 B-027

دسته سیم درب جلو چپ -2 W/18 B-028

دسته سیم سقف W/18 B-029

کمربند قفل  B/2 B-030

دسته سیم درب عقب چپ Y/16 B-031

پمپ بنزین B/5 B-032

G-207اتصال بدنه - B-033

خ عقب چپ سنسور سرعت چر B/2 B-034

کنترل یونیت دنده عقب W/16 B-035

G-209اتصال بدنه - B-036

G-301اتصال بدنه - B-037

چراغ صندوق عقب B/2 B-038
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2087

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کن شیشه عقب گرم  مثبت  B/1 B-039

دسته سیم سپر عقب B/12 B-040
چراغ عقب چپ W/4 B-041
چراغ ترمز وسط W/2 B-042

چراغ عقب چپ روی درب صندوق B/2 B-043
ک چپ چراغ پال B/2 B-044

دوربین دنده عقب B/4 B-045
W/3 قفل درب صندوق B-046

دستگیره درب صندوق B/2 B-047
ک راست چراغ پال B/2 B-048

چراغ عقب راست روی درب صندوق B/2 B-049
دسته سیم درب عقب راست Gr/18 B-050

BCM-1 Gr/32 B-051
BCM-4 W/12 B-052
BCM-6 B/1 B-053
BCM-3 W/20 B-054
BCM-7 W/1 B-055

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2086

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کانکتور J جعبه فیوز موتور Y/2 B-009

کانکتور K جعبه فیوز موتور L/2 B-010

ECU B/64 B-011

سنسور سرعت توربین B/3 B-012

گیربکس کانکتور  به  Gr/10 B-013

گیربکس سوئیچ موقعیت دنده  B/10 B-014

سوئیچ الدری درب موتور B/1 B-015

سنسور سرعت شفت ورودی B/3 B-016

G105 اتصال بدنه - B-017

کانکتور D جعبه فیوز موتور W/10 B-018

کانکتور G جعبه فیوز موتور W/40 B-019

BCM B-020

جعبه فیوز موتور به جعبه فیوز داشبورد - B-021

G-201اتصال بدنه - B-022

G-203اتصال بدنه - B-023

G-205اتصال بدنه - B-024

دسته سیم داشبورد-1 B/26 B-025

دسته سیم داشبورد-2 W/22 B-026

دسته سیم داشبورد-۵ Br/7 B-027

دسته سیم درب جلو چپ -2 W/18 B-028

دسته سیم سقف W/18 B-029

کمربند قفل  B/2 B-030

دسته سیم درب عقب چپ Y/16 B-031

پمپ بنزین B/5 B-032

G-207اتصال بدنه - B-033

خ عقب چپ سنسور سرعت چر B/2 B-034

کنترل یونیت دنده عقب W/16 B-035

G-209اتصال بدنه - B-036

G-301اتصال بدنه - B-037

چراغ صندوق عقب B/2 B-038
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2089

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آمپلی فایر آنتن Lg/1 B-069
سیگنال آنتن - B-070
اتصال بدنه - B-071

کن شیشه عقب گرم  منفی  B/1 B-072
چراغ عقب راست W/4 B-073

سنسور سرعت جلو راست B/2 B-074
PEPS Gr/16 B-075
PEPS B/8 B-076

به مکانیزم دسته دنده B/11 B-077
G-204 اتصال بدنه - B-078
G-202 اتصال بدنه - B-079

سنسور سرعت شفت خروجی B/3 B-080
سنسور فشار روغن شفت ورودی B/3 B-081
سنسور فشار روغن شفت خروجی B/3 B-082

فشنگی چراغ دنده عقب B/2 B-083
کالچ سوئیچ پدال  B/6 B-084

PEPS آنتن 3 سیستم B/3 B-085
PEPS آنتن 4 سیستم B/3 B-086

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2088

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
دسته سیم درب عقب راست Y/16 B-056
بلندگوی روی ستون راست B/2 B-057
دسته سیم درب جلو راست Gr/18 B-058

کولر Gr/4 سوئیچ فشار  B-059
G106 اتصال بدنه - B-060

ABS کنترل یونیت B/38 B-061
کسیژن پائین سنسور ا B/4 B-062

TCU B/56 B-063
دسته سیم داشبورد-3 W/15 B-064
دسته سیم داشبورد -4 W/18 B-065
به دسته سیم داشبورد - B-066

خ عقب راست سنسور سرعت چر B/2 B-067
G302 اتصال بدنه - B-068

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–48

54

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

B-056 Y/16 Rear Right Door Wire Harness Interface

B-057 B/2 Tweeter

B-058 Gr/18 Front Right Door Wire Harness Interface

B-059 Gr/4 High/Low Pressure Switch

B-060 - Ground G106

B-061 B/38 ABS Unit Interface

B-062 B/4 Downstream Oxygen Sensor

B-063 B/56 TCU

B-064 W/15 Instrument Panel Wire Harness Interface - 3

B-065 W/18 Instrument Panel Wire Harness Interface - 4

B-066 - to Instrument Panel Wire Harness Antenna Interface

B-067 B/2 Rear Right Wheel Speed Sensor

B-068 - Ground G302

B-069 Lg/1 Antenna Amplifier

B-070 - Antenna Signal

B-071 - Ground

B-072 B/1 Rear Windshield Heater Negative

B-073 W/4 Rear Right Combination Light

EM1A520450

I-019

I-020

I-021

B-074

B-059

B-060

B-061 B-075 B-076 B-062 B-063 B-064 B-065 B-066 B-077 R-001 B-056 B-067 B-068 B-073

H-002 B-058 B-057 B-069 B-070 B-072 B-071

دسته سیم بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2089

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آمپلی فایر آنتن Lg/1 B-069
سیگنال آنتن - B-070
اتصال بدنه - B-071

کن شیشه عقب گرم  منفی  B/1 B-072
چراغ عقب راست W/4 B-073

سنسور سرعت جلو راست B/2 B-074
PEPS Gr/16 B-075
PEPS B/8 B-076

به مکانیزم دسته دنده B/11 B-077
G-204 اتصال بدنه - B-078
G-202 اتصال بدنه - B-079

سنسور سرعت شفت خروجی B/3 B-080
سنسور فشار روغن شفت ورودی B/3 B-081
سنسور فشار روغن شفت خروجی B/3 B-082

فشنگی چراغ دنده عقب B/2 B-083
کالچ سوئیچ پدال  B/6 B-084

PEPS آنتن 3 سیستم B/3 B-085
PEPS آنتن 4 سیستم B/3 B-086

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2088

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
دسته سیم درب عقب راست Y/16 B-056
بلندگوی روی ستون راست B/2 B-057
دسته سیم درب جلو راست Gr/18 B-058

کولر Gr/4 سوئیچ فشار  B-059
G106 اتصال بدنه - B-060

ABS کنترل یونیت B/38 B-061
کسیژن پائین سنسور ا B/4 B-062

TCU B/56 B-063
دسته سیم داشبورد-3 W/15 B-064
دسته سیم داشبورد -4 W/18 B-065
به دسته سیم داشبورد - B-066

خ عقب راست سنسور سرعت چر B/2 B-067
G302 اتصال بدنه - B-068

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–48

54

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

B-056 Y/16 Rear Right Door Wire Harness Interface

B-057 B/2 Tweeter

B-058 Gr/18 Front Right Door Wire Harness Interface

B-059 Gr/4 High/Low Pressure Switch

B-060 - Ground G106

B-061 B/38 ABS Unit Interface

B-062 B/4 Downstream Oxygen Sensor

B-063 B/56 TCU

B-064 W/15 Instrument Panel Wire Harness Interface - 3

B-065 W/18 Instrument Panel Wire Harness Interface - 4

B-066 - to Instrument Panel Wire Harness Antenna Interface

B-067 B/2 Rear Right Wheel Speed Sensor

B-068 - Ground G302

B-069 Lg/1 Antenna Amplifier

B-070 - Antenna Signal

B-071 - Ground

B-072 B/1 Rear Windshield Heater Negative

B-073 W/4 Rear Right Combination Light

EM1A520450

I-019

I-020

I-021

B-074

B-059

B-060

B-061 B-075 B-076 B-062 B-063 B-064 B-065 B-066 B-077 R-001 B-056 B-067 B-068 B-073

H-002 B-058 B-057 B-069 B-070 B-072 B-071

دسته سیم بدنه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2091

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب جلو چپ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آینه جانبی چپ W/6 F-001

سنسور دستگیره درب جلو چپ B/2 F-002
قفل درب جلو چپ Gr/4 F-003
قفل درب جلو چپ B/4 F-004

کلید قفل مرکزی کلید شیشه باالبر و  Br/16 F-005

موتور شیشه باالبر جلو چپ LGr/2 F-006
بلندگوی درب جلو چپ B/2 F-007

کف اتاق کانکتورB-028 و B-050 دسته سیم  به  W/36 F-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–51

54

Front Left Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

F-001 W/6 Power Outside Rear View Mirror

F-002 B/2 Front Left Door Handle Sensor

F-003 Gr/4 Lock Switch

F-004 B/4 Door State Switch and Door Lock Actuator

F-005 Br/16 Glass Regulating Switch and Power Door Lock Switch

F-006 LGr/2 Window Regulator Motor

F-007 B/2 Front Left Speaker

F-008 W/36 to Floor Wire Harness Connector B-050, B-028

EM1A520470

F-008

B-050

B-028

F-007

F-002

F-001

F-003

F-004

F-005

F-006

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2090

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم سقف

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتورB-029 دسته سیم  به  W/18 C-001

بلندگوی روی ستون چپ B/2 C-002
چراغ سقفی W/8 C-003
سان روف W/8 C-004

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–50

54

Roof Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

C-001 W/18 to Floor Wire Harness Connector B-029

C-002 B/2 Front Left Tweeter 

C-003 W/8 Front Interior  Light

C-004 W/8 Sunroof

EM1A520460

C-004

C-003

C-001

C-002

B-029
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2091

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب جلو چپ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آینه جانبی چپ W/6 F-001

سنسور دستگیره درب جلو چپ B/2 F-002
قفل درب جلو چپ Gr/4 F-003
قفل درب جلو چپ B/4 F-004

کلید قفل مرکزی کلید شیشه باالبر و  Br/16 F-005

موتور شیشه باالبر جلو چپ LGr/2 F-006
بلندگوی درب جلو چپ B/2 F-007

کف اتاق کانکتورB-028 و B-050 دسته سیم  به  W/36 F-008

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–51

54

Front Left Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

F-001 W/6 Power Outside Rear View Mirror

F-002 B/2 Front Left Door Handle Sensor

F-003 Gr/4 Lock Switch

F-004 B/4 Door State Switch and Door Lock Actuator

F-005 Br/16 Glass Regulating Switch and Power Door Lock Switch

F-006 LGr/2 Window Regulator Motor

F-007 B/2 Front Left Speaker

F-008 W/36 to Floor Wire Harness Connector B-050, B-028

EM1A520470

F-008

B-050

B-028

F-007

F-002

F-001

F-003

F-004

F-005

F-006

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2090

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم سقف

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتورB-029 دسته سیم  به  W/18 C-001

بلندگوی روی ستون چپ B/2 C-002
چراغ سقفی W/8 C-003
سان روف W/8 C-004

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–50

54

Roof Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

C-001 W/18 to Floor Wire Harness Connector B-029

C-002 B/2 Front Left Tweeter 

C-003 W/8 Front Interior  Light

C-004 W/8 Sunroof

EM1A520460

C-004

C-003

C-001

C-002

B-029
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2093

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب عقب چپ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
قفل درب عقب چپ B/4 L-001

LGr/2 موتور شیشه باالبر عقب چپ L-002
بلندگوی درب عقب چپ B/2 L-003

کلید شیشه باالبر عقب چپ B/4 L-004
کف اتاق کانکتورB-031 دسته سیم  به  W/16 L-005

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–53

54

Rear Left Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

L-001 B/4 Door State Switch and Door Lock

L-002 LGr/2 Window Regulator Motor

L-003 B/2 Rear Left Speaker

L-004 B/4 Window Regulator Switch

L-005 W/16 to Floor Wire Harness Connector B-031

EM1A520490

L-005

L-004

L-001

L-002

L-003

B-031

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2092

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب جلو راست

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آینه جانبی راست W/6 H-001

کف اتاق کانکتور B-058 دسته سیم  به  W/36 H-002
موتور شیشه باالبر جلو راست  LGr/2 H-003

گوی درب جلو راست بلند  B/2 H-004
کلید شیشه باالبر جلو راست B/4 H-005

قفل درب جلو راست B/4 H-006
سنسور دستگیره درب جلو راست B/2 H-007

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–52

54

Front Right Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

H-001 W/6 Power Outside Rear View Mirror

H-001 W/36 to Floor Wire Harness Connector B-058

H-003 LGr/2 Window Regulator Motor

H-004 B/2 Front Right Speaker

H-005 B/4 Window Regulator Switch

H-006 B/4 Door State Switch and Door Lock

H-007 B/2 Front Right Door Handle Sensor

EM1A520480

H-007

H-006

H-005

H-001

H-002

B-058

H-003

H-004
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2093

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب عقب چپ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
قفل درب عقب چپ B/4 L-001

LGr/2 موتور شیشه باالبر عقب چپ L-002
بلندگوی درب عقب چپ B/2 L-003

کلید شیشه باالبر عقب چپ B/4 L-004
کف اتاق کانکتورB-031 دسته سیم  به  W/16 L-005

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–53

54

Rear Left Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

L-001 B/4 Door State Switch and Door Lock

L-002 LGr/2 Window Regulator Motor

L-003 B/2 Rear Left Speaker

L-004 B/4 Window Regulator Switch

L-005 W/16 to Floor Wire Harness Connector B-031

EM1A520490

L-005

L-004

L-001

L-002

L-003

B-031

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2092

کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم درب جلو راست

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
آینه جانبی راست W/6 H-001

کف اتاق کانکتور B-058 دسته سیم  به  W/36 H-002
موتور شیشه باالبر جلو راست  LGr/2 H-003

گوی درب جلو راست بلند  B/2 H-004
کلید شیشه باالبر جلو راست B/4 H-005

قفل درب جلو راست B/4 H-006
سنسور دستگیره درب جلو راست B/2 H-007

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–52

54

Front Right Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

H-001 W/6 Power Outside Rear View Mirror

H-001 W/36 to Floor Wire Harness Connector B-058

H-003 LGr/2 Window Regulator Motor

H-004 B/2 Front Right Speaker

H-005 B/4 Window Regulator Switch

H-006 B/4 Door State Switch and Door Lock

H-007 B/2 Front Right Door Handle Sensor

EM1A520480

H-007

H-006

H-005

H-001

H-002

B-058

H-003

H-004
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتور B-0۴۰ دسته سیم  به  B/12 J-001

سنسور دنده عقب - چپ B/2 J-002
چراغ مه شکن عقب B/2 J-003

چراغ دنده عقب B/2 J-004
سنسور دنده عقب - راست B/2 J-005
سنسور دنده عقب - وسط B/2 J-006

دسته سیم سپر عقب

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–55

54

Rear Bumper Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

J-001 B/12 to Floor Wire Harness Connector B-040

J-002 B/2 Left Radar Sensor

J-003 B/2 Rear Fog Light

J-004 B/2 Back-up Light

J-005 B/2 Right Radar Sensor

J-006 B/2 Center Radar Sensor

EM1A520510

J-001

J-002

J-003

J-006

J-005

J-004

B-040

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتور B-05۶ دسته سیم  به  W/6 R-001

موتور شیشه باالبر عقب راست W/36 R-002
بلندگوی درب عقب راست LGr/2 R-003

قفل درب عقب راست B/2 R-004
کلید شیشه باالبر عقب راست B/4 R-005

دسته سیم درب عقب راست

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–54

54

Rear Right Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

R-001 W/16 to Floor Wire Harness Connector B-056

R-002 LGr/2 Window Regulator Motor

R-003 B/2 Rear Right Speaker

R-004 B/4 Door State Switch and Door Lock

R-005 B/4 Window Regulator Switch

EM1A520500

R-005R-001

B-056

R-002

R-003

R-004
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتور B-0۴۰ دسته سیم  به  B/12 J-001

سنسور دنده عقب - چپ B/2 J-002
چراغ مه شکن عقب B/2 J-003

چراغ دنده عقب B/2 J-004
سنسور دنده عقب - راست B/2 J-005
سنسور دنده عقب - وسط B/2 J-006

دسته سیم سپر عقب

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–55

54

Rear Bumper Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

J-001 B/12 to Floor Wire Harness Connector B-040

J-002 B/2 Left Radar Sensor

J-003 B/2 Rear Fog Light

J-004 B/2 Back-up Light

J-005 B/2 Right Radar Sensor

J-006 B/2 Center Radar Sensor

EM1A520510

J-001

J-002

J-003

J-006

J-005

J-004

B-040

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کف اتاق کانکتور B-05۶ دسته سیم  به  W/6 R-001

موتور شیشه باالبر عقب راست W/36 R-002
بلندگوی درب عقب راست LGr/2 R-003

قفل درب عقب راست B/2 R-004
کلید شیشه باالبر عقب راست B/4 R-005

دسته سیم درب عقب راست

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–54

54

Rear Right Door Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

R-001 W/16 to Floor Wire Harness Connector B-056

R-002 LGr/2 Window Regulator Motor

R-003 B/2 Rear Right Speaker

R-004 B/4 Door State Switch and Door Lock

R-005 B/4 Window Regulator Switch

EM1A520500

R-005R-001

B-056

R-002

R-003

R-004
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)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

 آشنایی ...............................2098
2098........................ معرفــی 
عملکــرد ........................2099
2099................... اســتانداردها 
ابزارهــا ..........................2100
تســت و عیب یابــی ...............2101
ایــرادات..................2101 جــدول 
یابــی.............2103 عیــب  ابــزار 
یابــی............2103 عیــب  راهنمــای 
غیــر  خطــای  کدهــای  یابــی   عیــب 
2103 ئمــی.................... دا
الزم...................2104 اقدامــات 
کالیبره و تعریف کردن سیستم.....2105
بازدید و بررســی اتصاالت بدنه.....2111
 لیســت کدهای خطــا..............2112

 سرویس و نگهداری .................. 2121
سنسور فشار بار تایر.............2121
بازکردن ........................2123
بستن  .........................2123

...........................C1403-29

...........................C1404-29

...........................C1405-29

...........................C1406-29

...........................C1403-55

...........................C1404-55

...........................C1405-55

...........................C1406-55

...........................C1403-96

...........................C1404-96

...........................C1405-96

...........................C1406-96

...........................C1413-98

...........................C1414-98

...........................C1415-98

...........................C1416-98

...........................C1417-16

...........................C1418-16

...........................C1419-16

..........................C141A-16

..........................C142A-49

2112
2112
2112
2114
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم ایربگ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنترل یونیت ایربگ B/32 A-001
ایربگ جانبی چپ Y/2 A-002

ایربگ جانبی راست Y/2 A-003
کمربند جلو راست قفل  B/2 A-004

سنسور تشخیص وزن سرنشین جلو E/2 A-005
سنسور ایربگ جانبی چپ Y/2 A-006

سنسور ایربگ جانبی راست Y/2 A-007
کمربند جلو راست کشنده  پیش  Y/2 A-008
کمربند جلو چپ کشنده  پیش  Y/2 A-009

ایربگ پرده ای چپ Y/2 A-010
ایربگ پرده ای راست Y/2 A-011

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–56

54

Airbag Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

A-001 B/32 SRS Control Module A

A-002 Y/2 Driver Side Airbag (SAB)

A-003 Y/2 Front Passenger Side Airbag (SAB)

A-004 B/2 Front Passenger Seat Belt Switch

A-005 E/2 Front Passenger Seat Belt Unfasten Reminder Sensor

A-006 Y/2 Driver Side Collision Sensor

A-007 Y/2 Front Passenger Side Collision Sensor

A-008 Y/2 Driver Side Seat Belt Pretensioner

A-009 Y/2 Front Passenger Side Seat Belt Pretensioner

A-010 Y/2 Driver Side Curtain Shield Airbag (CAB)

A-011 Y/2 Front Passenger Side Curtain Shield Airbag (CAB)

EM1A520520

A-009

A-005

A-003

A-004

A-001

A-011

A-010

A-007

A-006

A-008

A-002
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)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

 آشنایی ...............................2098
2098........................ معرفــی 
عملکــرد ........................2099
2099................... اســتانداردها 
ابزارهــا ..........................2100
تســت و عیب یابــی ...............2101
ایــرادات..................2101 جــدول 
یابــی.............2103 عیــب  ابــزار 
یابــی............2103 عیــب  راهنمــای 
غیــر  خطــای  کدهــای  یابــی   عیــب 
2103 ئمــی.................... دا
الزم...................2104 اقدامــات 
کالیبره و تعریف کردن سیستم.....2105
بازدید و بررســی اتصاالت بدنه.....2111
 لیســت کدهای خطــا..............2112

 سرویس و نگهداری .................. 2121
سنسور فشار بار تایر.............2121
بازکردن ........................2123
بستن  .........................2123

...........................C1403-29

...........................C1404-29

...........................C1405-29

...........................C1406-29

...........................C1403-55

...........................C1404-55

...........................C1405-55

...........................C1406-55

...........................C1403-96

...........................C1404-96

...........................C1405-96

...........................C1406-96

...........................C1413-98

...........................C1414-98

...........................C1415-98

...........................C1416-98

...........................C1417-16

...........................C1418-16

...........................C1419-16

..........................C141A-16

..........................C142A-49

2112
2112
2112
2114
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
2113
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کانکتورها 53 - دسته سیم ها و 

دسته سیم ایربگ

کانکتور نام  کانکتور تعداد پایه/رنگ  کانکتور شماره 
کنترل یونیت ایربگ B/32 A-001
ایربگ جانبی چپ Y/2 A-002

ایربگ جانبی راست Y/2 A-003
کمربند جلو راست قفل  B/2 A-004

سنسور تشخیص وزن سرنشین جلو E/2 A-005
سنسور ایربگ جانبی چپ Y/2 A-006

سنسور ایربگ جانبی راست Y/2 A-007
کمربند جلو راست کشنده  پیش  Y/2 A-008
کمربند جلو چپ کشنده  پیش  Y/2 A-009

ایربگ پرده ای چپ Y/2 A-010
ایربگ پرده ای راست Y/2 A-011

Chery Automobile Co., Ltd.

54 - WIRE HARNESS

54–56

54

Airbag Wire Harness

Connector 

Code

Connector 

Color/Terminal
Connector Name

A-001 B/32 SRS Control Module A

A-002 Y/2 Driver Side Airbag (SAB)

A-003 Y/2 Front Passenger Side Airbag (SAB)

A-004 B/2 Front Passenger Seat Belt Switch

A-005 E/2 Front Passenger Seat Belt Unfasten Reminder Sensor

A-006 Y/2 Driver Side Collision Sensor

A-007 Y/2 Front Passenger Side Collision Sensor

A-008 Y/2 Driver Side Seat Belt Pretensioner

A-009 Y/2 Front Passenger Side Seat Belt Pretensioner

A-010 Y/2 Driver Side Curtain Shield Airbag (CAB)

A-011 Y/2 Front Passenger Side Curtain Shield Airbag (CAB)

EM1A520520

A-009

A-005

A-003

A-004

A-001

A-011

A-010

A-007

A-006

A-008

A-002
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2099

)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

2 – سنسور 1- والو باد 
کاسه نمد 3 – واشر آب بندی  -4

6 – سوزن والو باد 5 – مهره والو باد
7 – درپوش والوباد 

کــه وظیفــه آن نظــارت بــر دمــای تایــر و میــزان فشــار بــاد  کنتــرل فشــار بــاد تایــر )TPMS( جزئــی  از تجهیــزات سیســتم ایمنــی فعــال خــودرو بــه شــمار مــی رود  سیســتم 
کــم شــود سیســتم اقــدام بــه دادن اخطــار می کنــد.  کــه دمــای تایــر بــاال رود و یــا فشــار بــاد آن  کلیومتــر شــمار می باشــد. زمانــی  آن و نمایــش اطالعــات مربوطــه در پنــل 

عملکرد: 
کیلومتــر شــمار وظیفــه نمایــش اطالعــات سیســتم را بــر عهــده  ــاد تایــر وظیفــه انتقــال و ارســال اطالعــات، BCM وظیفــه دریافــت اطالعــات و پنــل  سنســور فشــار ب
خ نصــب می شــود و اطالعــات مربــوط بــه فشــار بــاد و دمــای  دارنــد. سنســور فشــار بــاد تایــر اصلی تریــن جــزء ایــن سیســتم می باشــد. ایــن سیســتم بــر  روی رینــگ چــر

تایــر را بــه صــورت ســیگنال های رادیویــی بــه BCM ارســال میکنــد. فرکانــس ایــن ارتبــاط و ایرلــس بیــن سنســور و BCM برابــر بــا 433MHZ می باشــد.
کیلومتــر شــمار ارســال می کنــد. بــه عبارتــی  BCM پــس از دریافــت و تجزیــه و تحلیــل ســیگنال های رادیویــی سنســور آنهــا را از طریــق  شــبکه CAN بــه ســمت پنــل 
کــم باشــد و یــا دمــای  کــه فشــار بــاد تایــر خیلــی زیــاد یــا خیلــی  کیلومتــر شــمار از طریــق شــبکه CAN صــورت می پذیــرد. در صورتــی  دیگــر نمایــش اطالعــات تایــر در پنــل 

کــرد.  آن خیلــی بــاال باشــد. سیســتم اقــدام بــه دادن اخطــار بــه راننــده خواهــد 

استانداردها 
گشتاورهای مجاز 

گشتاور )N.m(توضیحات 

BCM 1 ± 5مهره اتصال

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

آشنایی
معرفی 

کنترل فشار باد تایر  سیستم 

خ عقب چپ  کیلومتر شمار 1 – سنسور فشار باد چر 2 – پنل 

خ جلو چپ خ جلو راست 3 – سنسور فشار باد چر 4 – سنسور فشار باد چر

BCM – 5خ عقب راست 6 – سنسور فشار باد چر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2099

)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

2 – سنسور 1- والو باد 
کاسه نمد 3 – واشر آب بندی  -4

6 – سوزن والو باد 5 – مهره والو باد
7 – درپوش والوباد 

کــه وظیفــه آن نظــارت بــر دمــای تایــر و میــزان فشــار بــاد  کنتــرل فشــار بــاد تایــر )TPMS( جزئــی  از تجهیــزات سیســتم ایمنــی فعــال خــودرو بــه شــمار مــی رود  سیســتم 
کــم شــود سیســتم اقــدام بــه دادن اخطــار می کنــد.  کــه دمــای تایــر بــاال رود و یــا فشــار بــاد آن  کلیومتــر شــمار می باشــد. زمانــی  آن و نمایــش اطالعــات مربوطــه در پنــل 

عملکرد: 
کیلومتــر شــمار وظیفــه نمایــش اطالعــات سیســتم را بــر عهــده  ــاد تایــر وظیفــه انتقــال و ارســال اطالعــات، BCM وظیفــه دریافــت اطالعــات و پنــل  سنســور فشــار ب
خ نصــب می شــود و اطالعــات مربــوط بــه فشــار بــاد و دمــای  دارنــد. سنســور فشــار بــاد تایــر اصلی تریــن جــزء ایــن سیســتم می باشــد. ایــن سیســتم بــر  روی رینــگ چــر

تایــر را بــه صــورت ســیگنال های رادیویــی بــه BCM ارســال میکنــد. فرکانــس ایــن ارتبــاط و ایرلــس بیــن سنســور و BCM برابــر بــا 433MHZ می باشــد.
کیلومتــر شــمار ارســال می کنــد. بــه عبارتــی  BCM پــس از دریافــت و تجزیــه و تحلیــل ســیگنال های رادیویــی سنســور آنهــا را از طریــق  شــبکه CAN بــه ســمت پنــل 
کــم باشــد و یــا دمــای  کــه فشــار بــاد تایــر خیلــی زیــاد یــا خیلــی  کیلومتــر شــمار از طریــق شــبکه CAN صــورت می پذیــرد. در صورتــی  دیگــر نمایــش اطالعــات تایــر در پنــل 

کــرد.  آن خیلــی بــاال باشــد. سیســتم اقــدام بــه دادن اخطــار بــه راننــده خواهــد 

استانداردها 
گشتاورهای مجاز 

گشتاور )N.m(توضیحات 

BCM 1 ± 5مهره اتصال
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خ عقب چپ  کیلومتر شمار 1 – سنسور فشار باد چر 2 – پنل 

خ جلو چپ خ جلو راست 3 – سنسور فشار باد چر 4 – سنسور فشار باد چر
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تست و عیب یابی 
جدول ایرادات 

کیلومتــر شــمار در خودرهــای  کلیــه مــوارد را بــه ترتیــب مــورد بررســی قــرار داده و اقــدام بــه تعمیــر و تعویــض و یــا تنظیــم قطعــات معیــوب نماییــد. خــود ارزیابــی پنــل 
کیلومتــر شــمار نشــانگر مربــوط بــه TPMS را بــه مــدت ســه ثانیــه  گرفــت. پنــل  کلیــد اســتارت موتــور در وضعیــت ON قــرار  مجهــز بــه سیســتم TPMS پــس از آنکــه 
ــن  ــانگر TPMS روش ــی ، نش ــود ارزیاب ــه خ ــر در مرحل گ ــرد. ا ک ــد  ــرل خواه کنت  TPMS ــتم ــود سیس ــانگر را خ ــت نش ــد، وضعی ــن فراین ــام ای ــس از اتم ــد. پ ــن می کن روش

کنیــد. ــا تعویــض  کیلومتــر را تعمیــر ی نمی  شــود پنــل 

روش رفع عیبعلل ممکنعالئم ایراد

اســت عالئــم  روشــن   TPMS چــراغ هشــدار   
خ ایــراد دار چشــمک مــی زنــد.  مربــوط بــه چــر

کمتر از bar 1/9 است.  کنید. فشار باد تایر  فشار باد تایر را بررسی و تنظیم 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد.

کنید. BCM ایراد دارد  کنید سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS کنید. ایراد سایر اجزاء سیستم     بررسی و رفع ایراد 

عالئــم  اســت  روشــن   TPMS هشــدار  چــراغ 
خ ایــراد دار چشــمک می زنــد.  مربــوط بــه چــر

اجازه دهید تایر خنک شود. دمای تایر بیشتر از Cْ  85 است. 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد. 

کنید. BCM ایراد دارد  کنید و سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS بررسی و رفع ایراد نمایید. ایراد سایر اجزاء سیستم

ثانیــه   75 از  پــس  سیســتم  هشــدار  چــراغ 
اطالعــات  و  می مانــد  روشــن  زدن  چشــمک 
خ معیــوب نمایــش داده نمی شــود.  بــاد چــر

می زنــد. چشــمک  نیــز  خ هــا  چر عالئــم 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد. 

کــردن و معرفــی  کالیبــره  پــس از تعویــض تایــر 
کــردن سنســور بــه درســتی صــورت نگرفتــه 

اســت. 

کنید.  کالیبره و معرفی  مجددًا سنسور را 

میــدان  معــرض  در  تایــر  بــاد  فشــار  سنســور 
اســت.  گرفتــه  قــرار  خارجــی  مغناطیســی 

کنید.  تداخل های بوجود آمده را مرتفع 

کنید. BCM ایراد دارد  کنیدو سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS کنید.ایراد سایر اجزاء سیستم بررسی و رفع ایراد 
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تست و عیب یابی 
جدول ایرادات 

کیلومتــر شــمار در خودرهــای  کلیــه مــوارد را بــه ترتیــب مــورد بررســی قــرار داده و اقــدام بــه تعمیــر و تعویــض و یــا تنظیــم قطعــات معیــوب نماییــد. خــود ارزیابــی پنــل 
کیلومتــر شــمار نشــانگر مربــوط بــه TPMS را بــه مــدت ســه ثانیــه  گرفــت. پنــل  کلیــد اســتارت موتــور در وضعیــت ON قــرار  مجهــز بــه سیســتم TPMS پــس از آنکــه 
ــن  ــانگر TPMS روش ــی ، نش ــود ارزیاب ــه خ ــر در مرحل گ ــرد. ا ک ــد  ــرل خواه کنت  TPMS ــتم ــود سیس ــانگر را خ ــت نش ــد، وضعی ــن فراین ــام ای ــس از اتم ــد. پ ــن می کن روش

کنیــد. ــا تعویــض  کیلومتــر را تعمیــر ی نمی  شــود پنــل 

روش رفع عیبعلل ممکنعالئم ایراد

اســت عالئــم  روشــن   TPMS چــراغ هشــدار   
خ ایــراد دار چشــمک مــی زنــد.  مربــوط بــه چــر

کمتر از bar 1/9 است.  کنید. فشار باد تایر  فشار باد تایر را بررسی و تنظیم 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد.

کنید. BCM ایراد دارد  کنید سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS کنید. ایراد سایر اجزاء سیستم     بررسی و رفع ایراد 

عالئــم  اســت  روشــن   TPMS هشــدار  چــراغ 
خ ایــراد دار چشــمک می زنــد.  مربــوط بــه چــر

اجازه دهید تایر خنک شود. دمای تایر بیشتر از Cْ  85 است. 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد. 

کنید. BCM ایراد دارد  کنید و سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS بررسی و رفع ایراد نمایید. ایراد سایر اجزاء سیستم

ثانیــه   75 از  پــس  سیســتم  هشــدار  چــراغ 
اطالعــات  و  می مانــد  روشــن  زدن  چشــمک 
خ معیــوب نمایــش داده نمی شــود.  بــاد چــر

می زنــد. چشــمک  نیــز  خ هــا  چر عالئــم 

کنیــد و یــا سنســور را تعویــض سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کالیبــره یــا تعریــف  سنســور را 
کنیــد. 

کــردن و معرفــی  کالیبــره  پــس از تعویــض تایــر 
کــردن سنســور بــه درســتی صــورت نگرفتــه 

اســت. 

کنید.  کالیبره و معرفی  مجددًا سنسور را 

میــدان  معــرض  در  تایــر  بــاد  فشــار  سنســور 
اســت.  گرفتــه  قــرار  خارجــی  مغناطیســی 

کنید.  تداخل های بوجود آمده را مرتفع 

کنید. BCM ایراد دارد  کنیدو سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS کنید.ایراد سایر اجزاء سیستم بررسی و رفع ایراد 
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ابزار عیب یابی 
X-431 دستگاه عیب یاب

کنید.  کنید. از آخرین ورژن نرم افزار عیب یابی استفاده  کانکتور عیب یابی وصل  •      دستگاه عیب یاب را به 
کانکتور عیب یابی در سمت راننده و زیر داشبورد قرار دارد.        •

کانکتور عیب یابی ذوزنقه ای شکل بوده و  دارای 16 پایه می باشد.  •      مقطع 
مولتی متر دیجیتال 

•      برای عیب یابی ایرادات برقی و دسته سیتم ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
کردن علت های اولیه و اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.  •      برای پیدا 

•      برای اندازه گیری ولتاژ آمپر و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. 
راهنمای عیب یابی 

کنید.  کنید و از آخرین ورژن نرم افزار عیب یابی استفاده  کانکتور عیب یابی خودرو وصل  •      دستگاه عیبی یاب را به 
•      از وجو ایراد اطمینان یابید و اقدام به تست و عیب یابی نمائید. 

که خطا واقعی است و خودرو ایراد دارد.  ک نشو یعنی  که خطا پا گر  •      ا
کنید.  •      برای اندازه گیری ولتاژ فقط از مولتی متر دیجیتال استفاده 

کنید.  •      در صورت وجود اطالعیه فنی در خصوص ایراد به آن مراجعه 
کنید.  •      دسته سیم های مرتبط با ایراد را به صورت چشمی و ظاهری بازدید 

کنید.  کلیه اتصال بدنه های مرتبط ایراد را بازدید و تمیز        •
کــد خطــا را بازدیــد و بررســی  کلیــه مــدارات اتصــال بدنــه و تغذیــه بــرق مرتبــط  کــه خطــا بطــور همزمــان وجــود داشــته باشــد بــا اســتفاده از مــواد برقــی  گــر چندیــن  •      ا

 . کنید
کدهای خطای غیر دائمی عیب یابی 

کنید.  کانکتور ها را بررسی  •      شل بودن 
•      ساییدگی، له شدگی، شکستگی و .. دسته سیم ها را مورد بررسی قرار دهید. 

که آیا سینگال های مربوطه قطع و وصل می شوند؟  کنید  کانکتورهای مرتبط با ایراد را تکان دهید و بررسی  •      دسته سیم ها و 
کنید.  کد خطا می  شوند را شبیه سازی  که باعث بروز  •      در صورت امکان شرایطی 

ک می شود؟  کد خطا پا که آیا با تکان دادن دسته سیم ها سینگال ها تغییر می یابد و یا  کنید  •      بررسی 
•      ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن، رسوب بستن مورد بازدید قرار دهید. 

کــه می توانــد باعــث تولیــد ســیگنال های نادرســت شــود  کانکتــور آن را از لحــاظ آســیب دیدگــی وجــود مــواد خارجــی،  کیلومتــر شــمار و دســته ســیم آن و  •      پنــل 
کنیــد.  بررســی 

کنید.  کانکتورها را بازدید و تمیز  کد خطا و  کلیه اتصاالت بدنه مرتبط با        •
ــر  گ کدهــای خطــا بکنیــد. ا کــردن  ک  ــا ــه پ کنیــد و اقــدام ب ــر روی یــک خــودروی ســالم نصــب  ــرد ه و ب ک ــاز  کیلومتــر شــمار را از روی خــودرودی معیــوب ب •      پنــل 
کنیــد.  کیلومتــر شــمار را مجــددًا بــر روی خــودروی اصلــی نصــب  ک شــدند پنــل  کدهــای خطــا پــا گــر  کیلومتــر شــمار ایــراد دارد. ا ک نشــوند یعنــی پنــل  کدهــای خطــا پــا
کدهــای خطــا را بازدیــد و بررســی  کلیــه مــدارات تغذیــه بــرق و بدنــه مرتبــط بــا  کــد خطــا بطــور همزمــان وجــود داشــته باشــند بــا اســتفاده از مــدار برقــی  گــر چندیــن  •      ا

 . کنید
کنید.  •      در صورت وجود اطالعیه فنی در این خصوص به آن مراجعه 
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از  هیچکــدام  بــاد  فشــار  بــه  مربــوط  اطالعــات 
خ هــا نمایــش داده نمــی شــود بــه جــای اطالعــات  چر

می شــود. داده  نمایــش   "--" عالمــت  خ هــا،  چر

سیســتم  اطالعــات  نمایــش  بــرای  الزم  شــرایط 
نیســت موجــود 

ــه مــدت 30 ثانیــه بیشــتراز  ــد ب ســرعت خــودرو بای
باشــد.  25km/h

سنســور فشــار بــاد تایــر پــس از تعویــض شــدن بــه 
ــره و معرفــی نشــده اســت.  کالیب درســتی 

کنید.  کالیبره و تعریف  مجددًا 

تعریــف BCM ایراد دارد را  سنســورها  و  کنیــد  تعویــض  را   BCM
کنیــد.

هــر چهــار سنســور فشــار بــاد تایــر یــا نصــب نشــده ند 
و یــا ایــراد دارنــد.

کنید.  سنسورها را مجددًا نصب و یا تعویض 

خ هــا  از چر برخــی  بــاد  بــه فشــار  اطالعــات مربــوط 
و  اطالعــات  جــای  )بــه  نمی شــود  داده  نمایــش 

می شــود داده  نمایــش   "--" عالمــت  خ هــا،  چر

میــدان  معــرض  در  تایــر  بــاد  فشــار  سنســور 
اســت.  گرفتــه  قــرار  خارجــی  مغناطیســی 

کنید.  تداخل های بوجود آمده را مرتفع 

کــردن و معرفــی  کالیبــره  تایــر،  از تعویــض  پــس 
کــردن سنســور بــه درســتی صــورت نگرفتــه اســت.

کنید.  کالیبره و تعریف  مجددًا سنسور را 

ــا سنســور را سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کنیــد و ی ــا تعریــف  کالیبــره ی سنســور را 
کنیــد.  تعویــض 

کنید. BCM ایراد دارد کنید و سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS بررسی و رفع ایراد نمایید. ایراد سایر اجزاء سیستم
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ابزار عیب یابی 
X-431 دستگاه عیب یاب

کنید.  کنید. از آخرین ورژن نرم افزار عیب یابی استفاده  کانکتور عیب یابی وصل  •      دستگاه عیب یاب را به 
کانکتور عیب یابی در سمت راننده و زیر داشبورد قرار دارد.        •

کانکتور عیب یابی ذوزنقه ای شکل بوده و  دارای 16 پایه می باشد.  •      مقطع 
مولتی متر دیجیتال 

•      برای عیب یابی ایرادات برقی و دسته سیتم ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
کردن علت های اولیه و اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.  •      برای پیدا 

•      برای اندازه گیری ولتاژ آمپر و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. 
راهنمای عیب یابی 

کنید.  کنید و از آخرین ورژن نرم افزار عیب یابی استفاده  کانکتور عیب یابی خودرو وصل  •      دستگاه عیبی یاب را به 
•      از وجو ایراد اطمینان یابید و اقدام به تست و عیب یابی نمائید. 

که خطا واقعی است و خودرو ایراد دارد.  ک نشو یعنی  که خطا پا گر  •      ا
کنید.  •      برای اندازه گیری ولتاژ فقط از مولتی متر دیجیتال استفاده 

کنید.  •      در صورت وجود اطالعیه فنی در خصوص ایراد به آن مراجعه 
کنید.  •      دسته سیم های مرتبط با ایراد را به صورت چشمی و ظاهری بازدید 

کنید.  کلیه اتصال بدنه های مرتبط ایراد را بازدید و تمیز        •
کــد خطــا را بازدیــد و بررســی  کلیــه مــدارات اتصــال بدنــه و تغذیــه بــرق مرتبــط  کــه خطــا بطــور همزمــان وجــود داشــته باشــد بــا اســتفاده از مــواد برقــی  گــر چندیــن  •      ا

 . کنید
کدهای خطای غیر دائمی عیب یابی 

کنید.  کانکتور ها را بررسی  •      شل بودن 
•      ساییدگی، له شدگی، شکستگی و .. دسته سیم ها را مورد بررسی قرار دهید. 

که آیا سینگال های مربوطه قطع و وصل می شوند؟  کنید  کانکتورهای مرتبط با ایراد را تکان دهید و بررسی  •      دسته سیم ها و 
کنید.  کد خطا می  شوند را شبیه سازی  که باعث بروز  •      در صورت امکان شرایطی 

ک می شود؟  کد خطا پا که آیا با تکان دادن دسته سیم ها سینگال ها تغییر می یابد و یا  کنید  •      بررسی 
•      ترمینال ها را از لحاظ شکستگی، خم شدن، رسوب بستن مورد بازدید قرار دهید. 

کــه می توانــد باعــث تولیــد ســیگنال های نادرســت شــود  کانکتــور آن را از لحــاظ آســیب دیدگــی وجــود مــواد خارجــی،  کیلومتــر شــمار و دســته ســیم آن و  •      پنــل 
کنیــد.  بررســی 

کنید.  کانکتورها را بازدید و تمیز  کد خطا و  کلیه اتصاالت بدنه مرتبط با        •
ــر  گ کدهــای خطــا بکنیــد. ا کــردن  ک  ــا ــه پ کنیــد و اقــدام ب ــر روی یــک خــودروی ســالم نصــب  ــرد ه و ب ک ــاز  کیلومتــر شــمار را از روی خــودرودی معیــوب ب •      پنــل 
کنیــد.  کیلومتــر شــمار را مجــددًا بــر روی خــودروی اصلــی نصــب  ک شــدند پنــل  کدهــای خطــا پــا گــر  کیلومتــر شــمار ایــراد دارد. ا ک نشــوند یعنــی پنــل  کدهــای خطــا پــا
کدهــای خطــا را بازدیــد و بررســی  کلیــه مــدارات تغذیــه بــرق و بدنــه مرتبــط بــا  کــد خطــا بطــور همزمــان وجــود داشــته باشــند بــا اســتفاده از مــدار برقــی  گــر چندیــن  •      ا

 . کنید
کنید.  •      در صورت وجود اطالعیه فنی در این خصوص به آن مراجعه 
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روش رفع عیبعلل ممکنعالئم ایراد

از  هیچکــدام  بــاد  فشــار  بــه  مربــوط  اطالعــات 
خ هــا نمایــش داده نمــی شــود بــه جــای اطالعــات  چر

می شــود. داده  نمایــش   "--" عالمــت  خ هــا،  چر

سیســتم  اطالعــات  نمایــش  بــرای  الزم  شــرایط 
نیســت موجــود 

ــه مــدت 30 ثانیــه بیشــتراز  ــد ب ســرعت خــودرو بای
باشــد.  25km/h

سنســور فشــار بــاد تایــر پــس از تعویــض شــدن بــه 
ــره و معرفــی نشــده اســت.  کالیب درســتی 

کنید.  کالیبره و تعریف  مجددًا 

تعریــف BCM ایراد دارد را  سنســورها  و  کنیــد  تعویــض  را   BCM
کنیــد.

هــر چهــار سنســور فشــار بــاد تایــر یــا نصــب نشــده ند 
و یــا ایــراد دارنــد.

کنید.  سنسورها را مجددًا نصب و یا تعویض 

خ هــا  از چر برخــی  بــاد  بــه فشــار  اطالعــات مربــوط 
و  اطالعــات  جــای  )بــه  نمی شــود  داده  نمایــش 

می شــود داده  نمایــش   "--" عالمــت  خ هــا،  چر

میــدان  معــرض  در  تایــر  بــاد  فشــار  سنســور 
اســت.  گرفتــه  قــرار  خارجــی  مغناطیســی 

کنید.  تداخل های بوجود آمده را مرتفع 

کــردن و معرفــی  کالیبــره  تایــر،  از تعویــض  پــس 
کــردن سنســور بــه درســتی صــورت نگرفتــه اســت.

کنید.  کالیبره و تعریف  مجددًا سنسور را 

ــا سنســور را سنسور فشار باد تایر غیر فعال است.  کنیــد و ی ــا تعریــف  کالیبــره ی سنســور را 
کنیــد.  تعویــض 

کنید. BCM ایراد دارد کنید و سنسور را تعریف  BCM را تعویض 

TPMS بررسی و رفع ایراد نمایید. ایراد سایر اجزاء سیستم
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کــم باعــث نشــتی بــاد تایــر  گشــتاور  کــردن یــا  کــردن N.m 1 ± 8 می باشــد. ســفت  گشــتاور مجــاز ســفت  کنیــد.  • سنســور فشــار بــاد تایــر را بــا اســتفاده از تــرک متــر ســفت 
گشــتاور زیــاد باعــث آســیب دیــدن سنســور و اجــزاء آن می شــود.  کــردن بــا  و ســفت 

کــه می توانــد باعــث افزایــش فشــار بــاد تایــر شــود. بــه ازاء افزایــش ده درجــه ای  ک بیــن تایــر و جــاده دمــای آن افزایــش می یابــد  4 – در زمــان رانندگــی بــر اثــر اصطــکا
دمــای تایــر فشــار بــاد تایــر bar 0/1 افزایــش می یابــد. 

گــر تایــر تعویــض شــده مجهــز  کنیــد چــراغ هشــدار سیســتم TPMS روشــن خواهــد شــد. ا گــر تایــر مجهــز بــه سیســتم TPMS را بــا تایــر فاقــد ایــن سیســتم تعویــض  5 – ا
 TPMS روشــن خواهــد شــد. تایــر زاپــاس در ایــن خــودرو فاقــد سیســتم TPMS کالیبــره و تعریــف نشــده باشــد. بــاز هــم چــراغ هشــدا بــه سیســتم TPMS باشــد ولــی 

می باشــد بنابرایــن در صــورت اســتفاده از آن چــراغ هشــدار TPMS روشــن خواهــد شــد. 

  احتیاط       

در صورت تعویض سنسورها یا جابجا کردن تایرها، باید کلیه سنسورها را تعریف نمائید. 

کردن سیستم کالیبره و تعریف 

1 – مراحل

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1 

پنل کیلومتر شمار و BCM را کالیبره کنید.  خیر

کیلومتر شمار می تواند وارد قسمت نمایش اطالعات تایر شود؟2 که آیا پنل  کنید  بررسی 

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
بلی

کنید.3 سنسور فشار باد تایر را تعریف 
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 TPMS اقدامات الزم در خصوص سیستم
1- شرایط الزم برای فعال شدن سیستم TPMS عبارتند از : 

کلید استارت موتور روشن باشد.       •
•     سرعت حرکت خودرو بیشتر از 25km/h  و مدت زمان رانندگی بیشتر از 45 ثانیه باشد. 

ــا ســرعت بیشــتر از  25km/h و بــه مــدت بیشــتر از 45 ثانیــه  ــور روشــن باشــد و خــودرو ب کلیــد اســتارت موت کــه  سیســتم TPMS تنهــا زمانــی می توانــد فعــال باشــد 
ــه دریافــت ســیگنال های رادیویــی بکنــد.  ــد اقــدام ب کلیــد اســتارت روشــن نباشــد، BCM نمی توان ــر  گ کنــد. ا حرکــت 

      •

کلیــد اســتارت موتــور روشــن باشــد و خــودرو بــه مــدت بیــش از 45 ثانیــه و بــا ســرعت  گــر  • ا
خ در نمایشــگر نمایــش داده می شــود. کنــد اطالعــات هــر چهــار چــر km/h 25حرکــت 

کلیــد اســتارت موتــور روشــن باشــد دمــا و فشــار بــاد تایرهــا در پنــل  گــر خــودرو متوقــف باشــد  •      ا
کیلومتــر شــمار نمایش داده نمی شــوند. 

کــه سیســتم TPMS فشــار بــاد تایــر را در شــرایط رانندگــی و  2 – بــر اســاس مقــدار فشــار نمایــش داده شــده و در نشــانگر، اقــدام بــه تظیــم فشــار بــاد تایــر نکنیــد. چــرا 
زمانیکــه ســرعت خــودرو بیــش از  25km/h اســت نمایــش می دهــد. در صــورت اتمــام اینــکار ممکــن اســت فشــار بــاد تایــر بیشــتر  از مقــدار اســتاندارد شــده و منجــر 

کــه دمــای تایــر باالســت اقــدام بــه بــاد زدن تایــر نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت تایــر بترکــد.  بــه حادثــه شــود. هرگــز در زمانــی 
کــه آیــا سنســور مطابــق بــا اســتانداردهای  کنیــد  کــرده و بررســی  گــر سیســتم TPMS ایــراد داشــته باشــد یــا غیــر فعــال شــده باشــد سنســور فشــار بــاد تایــر را بازدیــد  3 – ا
کــردن سنســور غیــر ممکــن بــوده و سیســتم دچــار مشــکل شــده یــا  کالیبــره و تعریــف  گــر سنســور قطعــه اصلــی شــرکت چــری نباشــد  خــودروی Arrizo5 می باشــد؟ ا

غیــر فعــال خواهــد شــد. 
ــی  ــا تایرهــای معمول ــاد آن مشــابه ب کــردن ب ــی  ــا خال کــردن و ی ــاد  ــوده و روش ب ــی یکســان ب ــاد تایرهــای معمول ــو ب ــا وال ــاد اســتفاده شــده در ایــن سیســتم ب ــو ب • وال
کنیــد. بعــد از اتمــام تعمیــرات  کنیــد می توانیــد از قطعــات اصلــی بــرای ســایر قســمت های والــو بــاد اســتفاده  می باشــد. بــدون اینکــه قطعــات داخلــی سنســور را بــاز 
کــه ممکــن اســت باعــث نشــتی  مربــوط بــه والــو بــاد درپــوش آن را بطــور صحیــح در جــای خــود قــرا ر دهیــد. از سنســور فشــار بــاد معیــوب مجــددًا اســتفاده نکنیــد چــرا 
کنیــد. زیــرا زمانیکــه فشــار بــاد تایــر بیشــتر از فشــار جــو  کــردن بــاد تایــر مهــره سنســور فشــار بــاد تایــر را بــاز  کــردن یــا خالــی  بــاد تایــر و بــروز حادثــه شــود. در زمــان بــاد 

ــاز شــدن مهــره سنســور می توانــد حادثــه آفریــن باشــد.  می باشــد، ب
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کــم باعــث نشــتی بــاد تایــر  گشــتاور  کــردن یــا  کــردن N.m 1 ± 8 می باشــد. ســفت  گشــتاور مجــاز ســفت  کنیــد.  • سنســور فشــار بــاد تایــر را بــا اســتفاده از تــرک متــر ســفت 
گشــتاور زیــاد باعــث آســیب دیــدن سنســور و اجــزاء آن می شــود.  کــردن بــا  و ســفت 

کــه می توانــد باعــث افزایــش فشــار بــاد تایــر شــود. بــه ازاء افزایــش ده درجــه ای  ک بیــن تایــر و جــاده دمــای آن افزایــش می یابــد  4 – در زمــان رانندگــی بــر اثــر اصطــکا
دمــای تایــر فشــار بــاد تایــر bar 0/1 افزایــش می یابــد. 

گــر تایــر تعویــض شــده مجهــز  کنیــد چــراغ هشــدار سیســتم TPMS روشــن خواهــد شــد. ا گــر تایــر مجهــز بــه سیســتم TPMS را بــا تایــر فاقــد ایــن سیســتم تعویــض  5 – ا
 TPMS روشــن خواهــد شــد. تایــر زاپــاس در ایــن خــودرو فاقــد سیســتم TPMS کالیبــره و تعریــف نشــده باشــد. بــاز هــم چــراغ هشــدا بــه سیســتم TPMS باشــد ولــی 

می باشــد بنابرایــن در صــورت اســتفاده از آن چــراغ هشــدار TPMS روشــن خواهــد شــد. 

  احتیاط       

در صورت تعویض سنسورها یا جابجا کردن تایرها، باید کلیه سنسورها را تعریف نمائید. 

کردن سیستم کالیبره و تعریف 

1 – مراحل

مراجعه خودرو به تعمیرگاه 1 

پنل کیلومتر شمار و BCM را کالیبره کنید.  خیر

کیلومتر شمار می تواند وارد قسمت نمایش اطالعات تایر شود؟2 که آیا پنل  کنید  بررسی 

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
بلی

کنید.3 سنسور فشار باد تایر را تعریف 
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 TPMS اقدامات الزم در خصوص سیستم
1- شرایط الزم برای فعال شدن سیستم TPMS عبارتند از : 

کلید استارت موتور روشن باشد.       •
•     سرعت حرکت خودرو بیشتر از 25km/h  و مدت زمان رانندگی بیشتر از 45 ثانیه باشد. 

ــا ســرعت بیشــتر از  25km/h و بــه مــدت بیشــتر از 45 ثانیــه  ــور روشــن باشــد و خــودرو ب کلیــد اســتارت موت کــه  سیســتم TPMS تنهــا زمانــی می توانــد فعــال باشــد 
ــه دریافــت ســیگنال های رادیویــی بکنــد.  ــد اقــدام ب کلیــد اســتارت روشــن نباشــد، BCM نمی توان ــر  گ کنــد. ا حرکــت 

      •

کلیــد اســتارت موتــور روشــن باشــد و خــودرو بــه مــدت بیــش از 45 ثانیــه و بــا ســرعت  گــر  • ا
خ در نمایشــگر نمایــش داده می شــود. کنــد اطالعــات هــر چهــار چــر km/h 25حرکــت 

کلیــد اســتارت موتــور روشــن باشــد دمــا و فشــار بــاد تایرهــا در پنــل  گــر خــودرو متوقــف باشــد  •      ا
کیلومتــر شــمار نمایش داده نمی شــوند. 

کــه سیســتم TPMS فشــار بــاد تایــر را در شــرایط رانندگــی و  2 – بــر اســاس مقــدار فشــار نمایــش داده شــده و در نشــانگر، اقــدام بــه تظیــم فشــار بــاد تایــر نکنیــد. چــرا 
زمانیکــه ســرعت خــودرو بیــش از  25km/h اســت نمایــش می دهــد. در صــورت اتمــام اینــکار ممکــن اســت فشــار بــاد تایــر بیشــتر  از مقــدار اســتاندارد شــده و منجــر 

کــه دمــای تایــر باالســت اقــدام بــه بــاد زدن تایــر نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت تایــر بترکــد.  بــه حادثــه شــود. هرگــز در زمانــی 
کــه آیــا سنســور مطابــق بــا اســتانداردهای  کنیــد  کــرده و بررســی  گــر سیســتم TPMS ایــراد داشــته باشــد یــا غیــر فعــال شــده باشــد سنســور فشــار بــاد تایــر را بازدیــد  3 – ا
کــردن سنســور غیــر ممکــن بــوده و سیســتم دچــار مشــکل شــده یــا  کالیبــره و تعریــف  گــر سنســور قطعــه اصلــی شــرکت چــری نباشــد  خــودروی Arrizo5 می باشــد؟ ا

غیــر فعــال خواهــد شــد. 
ــی  ــا تایرهــای معمول ــاد آن مشــابه ب کــردن ب ــی  ــا خال کــردن و ی ــاد  ــوده و روش ب ــی یکســان ب ــاد تایرهــای معمول ــو ب ــا وال ــاد اســتفاده شــده در ایــن سیســتم ب ــو ب • وال
کنیــد. بعــد از اتمــام تعمیــرات  کنیــد می توانیــد از قطعــات اصلــی بــرای ســایر قســمت های والــو بــاد اســتفاده  می باشــد. بــدون اینکــه قطعــات داخلــی سنســور را بــاز 
کــه ممکــن اســت باعــث نشــتی  مربــوط بــه والــو بــاد درپــوش آن را بطــور صحیــح در جــای خــود قــرا ر دهیــد. از سنســور فشــار بــاد معیــوب مجــددًا اســتفاده نکنیــد چــرا 
کنیــد. زیــرا زمانیکــه فشــار بــاد تایــر بیشــتر از فشــار جــو  کــردن بــاد تایــر مهــره سنســور فشــار بــاد تایــر را بــاز  کــردن یــا خالــی  بــاد تایــر و بــروز حادثــه شــود. در زمــان بــاد 

ــاز شــدن مهــره سنســور می توانــد حادثــه آفریــن باشــد.  می باشــد، ب
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کیلومتــر شــمار بــه حالــت  کلیــک بــر روی routine start نمایشــگر  اطالعــات تایــر در پنــل  d. بــا 
چشــمک  زن در می ایــد. و عبــارت routine start successfully by tester در صفحــه دســتگاه 
کــه نشــان دهنــده موفقیــت آمیــز بــودن نمایــش اطالعــات تایرهــا  عیــب یــاب ظاهــر می شــود 
نمایــش  و  می شــوید  ج  خــار تســت  حالــت  از   routine stop روی   بــر  کلیــک  بــا  می باشــد. 

گــر خامــوش می شــود.  اطالعــات تایــر در نمایــش 

ــام  ــر را انج ــل زی ــاب مراح ــب ی ــتگاه عی ــط دس ــر توس ــاد تای ــار ب ــور فش ــف سنس ــرای تعری 3 – ب
ــد:  دهی

 TPMS self وارد قســمت writ data کنیــد و از طریــق منــوی کلیــد اســتارت موتــور را روشــن   .a
learning شــوید. 

ــور  ــد بط کنی ــاب  ــد انتخ ــور آن را داری ــف سنس ــد تعری ــه قص ک ــری را  ــدی، تای ــه بع b. در صفح
ــو چــپ انتخــاب شــده اســت.  خ جل مثــال در تصویــر مقابــل چــر

ــاب ظاهــر  ــه در صفحــه دســتگاه عیب ی ک c. در طــول عمــل تعریــف شــدن، طبــق دســتوری 
کنیــد(.  ــی  ــر را خال ــاد تای کنیــد )در عــرض 20 ثانیــه ب می شــود اقــدام 
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به مدت بیشتر از 45 ثانیه و به سرعت بیشتر از 25km/h  تست جاده  ای انجام دهید.4

BCM و پنل کیلومتر شمار را مجددًا کالیبره کنید.  خیر

کیلومتر شمار نمایش داده می شود؟ 5 که آیا اطالعات مربوط به تایرها در پنل  کنید  بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

پایان6

 :BCM کیلومتر شمار و کردن پنل  کالیبره   – 2
 vchicle TPMS گزینــه  ســپس  شــده    writedata منــوی  وارد  یــاب  عیــب  دســتگاه  در   .a

کنیــد.  انتخــاب  را   configuration

گــر وضعیــت نمایــش اطالعــات سیســتم TPMS در حالــت OFF قــرار دارد، آن را بــه حالــت  b. ا
ON تغییــر دهیــد.

ــر  ــت on تغیی ــه حال ــا وضعیــت نمایشــگر ب ــه آی ک ــد   C. وارد قســمت test mode شــوید و ببینی
یافتــه اســت؟
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کیلومتــر شــمار بــه حالــت  کلیــک بــر روی routine start نمایشــگر  اطالعــات تایــر در پنــل  d. بــا 
چشــمک  زن در می ایــد. و عبــارت routine start successfully by tester در صفحــه دســتگاه 
کــه نشــان دهنــده موفقیــت آمیــز بــودن نمایــش اطالعــات تایرهــا  عیــب یــاب ظاهــر می شــود 
نمایــش  و  می شــوید  ج  خــار تســت  حالــت  از   routine stop روی   بــر  کلیــک  بــا  می باشــد. 

گــر خامــوش می شــود.  اطالعــات تایــر در نمایــش 

ــام  ــر را انج ــل زی ــاب مراح ــب ی ــتگاه عی ــط دس ــر توس ــاد تای ــار ب ــور فش ــف سنس ــرای تعری 3 – ب
ــد:  دهی

 TPMS self وارد قســمت writ data کنیــد و از طریــق منــوی کلیــد اســتارت موتــور را روشــن   .a
learning شــوید. 

ــور  ــد بط کنی ــاب  ــد انتخ ــور آن را داری ــف سنس ــد تعری ــه قص ک ــری را  ــدی، تای ــه بع b. در صفح
ــو چــپ انتخــاب شــده اســت.  خ جل مثــال در تصویــر مقابــل چــر

ــاب ظاهــر  ــه در صفحــه دســتگاه عیب ی ک c. در طــول عمــل تعریــف شــدن، طبــق دســتوری 
کنیــد(.  ــی  ــر را خال ــاد تای کنیــد )در عــرض 20 ثانیــه ب می شــود اقــدام 
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به مدت بیشتر از 45 ثانیه و به سرعت بیشتر از 25km/h  تست جاده  ای انجام دهید.4

BCM و پنل کیلومتر شمار را مجددًا کالیبره کنید.  خیر

کیلومتر شمار نمایش داده می شود؟ 5 که آیا اطالعات مربوط به تایرها در پنل  کنید  بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

پایان6

 :BCM کیلومتر شمار و کردن پنل  کالیبره   – 2
 vchicle TPMS گزینــه  ســپس  شــده    writedata منــوی  وارد  یــاب  عیــب  دســتگاه  در   .a

کنیــد.  انتخــاب  را   configuration

گــر وضعیــت نمایــش اطالعــات سیســتم TPMS در حالــت OFF قــرار دارد، آن را بــه حالــت  b. ا
ON تغییــر دهیــد.

ــر  ــت on تغیی ــه حال ــا وضعیــت نمایشــگر ب ــه آی ک ــد   C. وارد قســمت test mode شــوید و ببینی
یافتــه اســت؟
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فشار باد تایر باید در حد استاندارد باشد2 

وارد شدن سیستم TPMS به وضعیت تعریف سنسور توسط دستگاه عیب یاب.3

کردن باد تایر )در عرض 20 ثانیه( 4 خالی 

کیلومتر شمار 5  مشاهد اطالعات تایر تعریف شده در پنل 

عملیات موفقیت آمیز بوده است.6 

کار7 پایان 

  احتیاط       
کنیــد پــس از رانندگــی بــه مــدت 45 ثانیــه و بــا ســرعت بیشــتر از  25km/h اطالعــات  • پــس از اتمــام عملیــات تعریــف سنســور تایــر را طبــق فشــار بــاد اســتاندارد بــاد 

کیلومتــر شــمار اصــالح خواهــد شــد.  تایــر در پنــل 

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2108

)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

کیلومتــر شــمار وارد صفحــه  کــردن بــر روی on در دســتگاه عیــب یــاب پنــل  کلیــک  d. بــا 
نمایــش اطالعــات تایــر شــده وچــراغ هشــدار TPMS بــه حالــت چشــمک زن در خواهــد آمــد. 
کــه سیســتم TPMS وارد حالــت تعریــف شــده اســت تعریــف سنســور را بــه اتمــام  در زمانــی 

برســانید. 

کیلومتــر شــمار نمایــش داده می شــود و عبــارت  e. پــس از اتمــام تعریــف سنســور فشــار تایــر جلــو چــپ، چــراغ هشــدار TPMS خامــوش شــده و اطالعــات مربوطــه در پنــل 
کــه بیانگــر اتمــام عملیــات تعریــف سنســور می باشــد.  "procedure is finished" در دســتگاه عیــب یــاب ظاهــر می شــود 

4 – روش تعریف سنسور: 
• برای جلوگیری از بروز خطا: 

که توسط دستگاه عیب یاب انتخاب شده است.  کنید  • باد تایری را خالی 
کنید.  کردن باد چند تایر در یک زمان خودداری  کنید و از خالی  خ ها را یک به یک انتخاب  • چر

کنید تا باعث ایجاد تداخل امواج نشوند.  که مجهز به سیستم TPMS می باشند را دور  • خودروهای دیگری 
گر قرار است فقط یک تایر تعویض شود، نیازی به تعریف سنسور سایر تایرها نمی باشد.  ا

b. مراحل تعریف سنسور به صورت زیر است: 
کنید.  • با خودرو به مدت بیش از 45 ثانیه و با سرعت بیش از km/h 25 رانندگی 

خ نمایش داده خواهد شد.  گر سیستم TPMS در وضعیت نرمال ومناسبی قرار داشته باشد، اطالعات هر چهار چر • ا
کنید.  گر اطالعات مربوط به تایر همچنان نمایش داده نمی شود، سنسور آن تایر را مجددًا تعریف  • ا

کردن باد تایر:  C. خالی 
گــر چنــد تایــر نیــاز بــه تعریــف سنســور داشــته باشــند، بایــد بیــن  کنیــد) در عــرض 20 ثانیــه( ا • پــس از وارد شــدن بــه مرحلــه تعریــف، بطــور ســریع بــاد تایــر را خالــی 

تعریــف هــر تایــر یــک دقیقــه فاصلــه بدهیــد

 
مرحله بعد

کار1 شروع 
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بازدید اتصال بدنه 
گــذار اســت. اتصــال بدنه هــا معمــواًل در معــرض  کل مــدار برقــی تاثیــر  اتصــال بدنه هــا یکــی از اجــزاء مهــم مــدارات برقــی می باشــند و نرمــال بــودن یــا نبــودن آنهــا بــر 
کارکــرد مــدار  کــه منجــر بــه ایجــاد اختــالل جــدی در  کســید شــدن آنهــا باعــث افزایــش مقاومــت مــدار می شــود  رطوبــت آلودگــی و مــواد خورنــده هســتند. زنــگ زدگــی یــا ا

می شــود. اتصــال بدنه هــا را بــه صــورت ذیــل مــورد بازدیــد قــرار دهیــد. 
کنید.  1 – پیچ یا مهره اتصال بدنه را باز 

کنید.  2 – محل نصب آنها را از لحاظ وجود مواد خارجی آلودگی و زنگ زدگی بررسی 
کنید اتصال مناسبی برقرار شود.  3 – سطح اتصال بدنه و محل نصب آن را تمیز 

کنید. 4 – پیچ و مهره اتصال بدنه را بطور مطمئنی سفت 
کنید.  گونه برخورد و تداخل با مدار اتصال بدنه را بررسی  5 – وجود هر 

کنید.  گر چندین دسته سیم به یک اتصال بدنه وصل می شوند اتصال صحیح آنها را به دقت بررسی  6 – ا

مراحل عیب یابی

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

مراجعه خودرو به تعمیرگاه1

کنید2 ولتاژ باتری را بررسی 

کنید3 اظهارات مشتری را تجزیه و تحلیل 

4history کدهای خطای کدهای خطا حاضر و  کدهای خطا را بخوانید 

کد خطایی وجود نداشته باشد.5 ع  که هیچ نو کنید و به مرحله 8 بروید در صورتی  ایراد را برطرف 

11-14 V : ولتاژ استاندارد
کنید.  کمتر از V  11 باشد باتری را شارژ  و یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

برای کدهای خطا حاضر به مرحله 6 بروید .

برای کدهای خطای history به مرحله 7 بروید.

کد خطا وجود دارد 

کد خطا وجود ندارد 
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نمایش اطالعات تایر پس از اتمام تعریف 
پــس ازاتمــام موفقیــت آمیــز عملیــات تعریــف سنســور اطالعــات مربــوط بــه فشــار تایــر و دمــای 

کیلومتــر شــمار نمایــش داده خواهــد شــد.  تایــر در پنــل 

11oc 2/3 و دمــای آن bar گــر فالشــر خامــوش شــده و مقــدار فشــار بــاد تایــر جلــو چــپ برابــر بــا ا
باشــد یعنــی تعریــف سنســور تایــر جلــو چــپ بــا موفقیــت بــه اتمــام رســیده اســت. 

پــس از خالــی شــدن بــاد تایــر فالشــر خامــوش شــده و عملیــات تعریــف سنســور یــک تایــر بــه 
کامــل  کنیــد. تــا عملیــات بــه طــور  کلیــک   OK اتمــام می رســد. در دســتگاه عیــب یــاب بــر روی

تمــام شــود. 

گــر فقــط یــک تایــر تعویــض شــود و  روش تعریــف تایرهــای جلــو راســت عقــب چــپ و عقــب راســت عینــًا مشــابه بــا روش ذکــر شــده بــرای تایــر جلــو چــپ می باشــد ا
تایرهــای دیگــر تعویــض نشــده و یــا جابجــا نشــوند فقــط بــرای تایــر تعویــض شــده نیــاز بــه تعریــف خواهیــد داشــت.

4 – بررسی وضعیت تایرها از لحاظ تعریف شدن 
a. پــس از اتمــام عملیــات تعریــف و از طریــق خوانــدن اطالعــات مربــوط بــه تایرهــا می توانیــد 

از وضعیــت تعریــف شــدن آن اطــالع یابیــد. 
 .front left sensor learning status و  front left sensor ID .کنید • این اطالعات را بررسی 
گــر وضعیــت  • اطالعــات ذکــر شــده را می توانیــد از طریــق دســتگاه عیــب یــاب بخوانیــد ا
تعریــف سنســور موفقیــت آمیــز نشــان داده شــود یعنــی آن سنســور بــه BCM بــه طــور موفقیــت 

آمیــز معرفــی شدهاســت در غیــر ایــن صــورت بایــد مجــددًا تعریــف شــود.

که سرعت حرکت خودرو بیشتر از 25km/h  است بخوانید:  b. اطالعات زیر را توسط دستگاه عیب در زمانی 
bar فشار باد تایر بر حسب •

oc دمای تایر بر حسب •
 BCM کیلومتــر شــمار باشــد یعنــی سنســور بــه درســتی بــه گــر دمــای تایــر درســت نباشــد و فشــار بــاد تایــر نزدیــک بــه مقــدار نشــان داده شــده در پنــل  • بطــور مثــال ا

معرفــی نشــده اســت و یــا سنســور تایــر ایــراد دارد. 
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کنید.  2 – محل نصب آنها را از لحاظ وجود مواد خارجی آلودگی و زنگ زدگی بررسی 
کنید اتصال مناسبی برقرار شود.  3 – سطح اتصال بدنه و محل نصب آن را تمیز 

کنید. 4 – پیچ و مهره اتصال بدنه را بطور مطمئنی سفت 
کنید.  گونه برخورد و تداخل با مدار اتصال بدنه را بررسی  5 – وجود هر 

کنید.  گر چندین دسته سیم به یک اتصال بدنه وصل می شوند اتصال صحیح آنها را به دقت بررسی  6 – ا

مراحل عیب یابی

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

مراجعه خودرو به تعمیرگاه1

کنید2 ولتاژ باتری را بررسی 

کنید3 اظهارات مشتری را تجزیه و تحلیل 

4history کدهای خطای کدهای خطا حاضر و  کدهای خطا را بخوانید 

کد خطایی وجود نداشته باشد.5 ع  که هیچ نو کنید و به مرحله 8 بروید در صورتی  ایراد را برطرف 

11-14 V : ولتاژ استاندارد
کنید.  کمتر از V  11 باشد باتری را شارژ  و یا تعویض  گر ولتاژ باتری  ا

برای کدهای خطا حاضر به مرحله 6 بروید .

برای کدهای خطای history به مرحله 7 بروید.

کد خطا وجود دارد 

کد خطا وجود ندارد 
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نمایش اطالعات تایر پس از اتمام تعریف 
پــس ازاتمــام موفقیــت آمیــز عملیــات تعریــف سنســور اطالعــات مربــوط بــه فشــار تایــر و دمــای 

کیلومتــر شــمار نمایــش داده خواهــد شــد.  تایــر در پنــل 

11oc 2/3 و دمــای آن bar گــر فالشــر خامــوش شــده و مقــدار فشــار بــاد تایــر جلــو چــپ برابــر بــا ا
باشــد یعنــی تعریــف سنســور تایــر جلــو چــپ بــا موفقیــت بــه اتمــام رســیده اســت. 

پــس از خالــی شــدن بــاد تایــر فالشــر خامــوش شــده و عملیــات تعریــف سنســور یــک تایــر بــه 
کامــل  کنیــد. تــا عملیــات بــه طــور  کلیــک   OK اتمــام می رســد. در دســتگاه عیــب یــاب بــر روی

تمــام شــود. 

گــر فقــط یــک تایــر تعویــض شــود و  روش تعریــف تایرهــای جلــو راســت عقــب چــپ و عقــب راســت عینــًا مشــابه بــا روش ذکــر شــده بــرای تایــر جلــو چــپ می باشــد ا
تایرهــای دیگــر تعویــض نشــده و یــا جابجــا نشــوند فقــط بــرای تایــر تعویــض شــده نیــاز بــه تعریــف خواهیــد داشــت.

4 – بررسی وضعیت تایرها از لحاظ تعریف شدن 
a. پــس از اتمــام عملیــات تعریــف و از طریــق خوانــدن اطالعــات مربــوط بــه تایرهــا می توانیــد 

از وضعیــت تعریــف شــدن آن اطــالع یابیــد. 
 .front left sensor learning status و  front left sensor ID .کنید • این اطالعات را بررسی 
گــر وضعیــت  • اطالعــات ذکــر شــده را می توانیــد از طریــق دســتگاه عیــب یــاب بخوانیــد ا
تعریــف سنســور موفقیــت آمیــز نشــان داده شــود یعنــی آن سنســور بــه BCM بــه طــور موفقیــت 

آمیــز معرفــی شدهاســت در غیــر ایــن صــورت بایــد مجــددًا تعریــف شــود.

که سرعت حرکت خودرو بیشتر از 25km/h  است بخوانید:  b. اطالعات زیر را توسط دستگاه عیب در زمانی 
bar فشار باد تایر بر حسب •

oc دمای تایر بر حسب •
 BCM کیلومتــر شــمار باشــد یعنــی سنســور بــه درســتی بــه گــر دمــای تایــر درســت نباشــد و فشــار بــاد تایــر نزدیــک بــه مقــدار نشــان داده شــده در پنــل  • بطــور مثــال ا

معرفــی نشــده اســت و یــا سنســور تایــر ایــراد دارد. 
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توضیحاتکد خطا
C1405-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر عقب ر است از 

C1406-55.سنسور تایر عقب راست پیکر بندی نشده است

C1406-96 خطای داخلی سنسور تایر عقب راست

C140B-00فشار سنسور تایر جلو چپ زیاد است

C140C-00فشار سنسور تایر جلو راست زیاد است

C140D-00.فشار سنسور تایر عقب چپ زیاد است

C140E-00 فشار سنسور تایر عقب راست زیاد است

C140F-00کم است فشار سنسور تایر جلو چپ 

C1410-00کم است فشار سنسور تایر جلو راست 

C1411-00.کم است فشار سنسور تایر عقب چپ 

C1412-98.کم است فشار سنسور تایر عقب راست 

C1413-98.دمای سنسور تایر جلو چپ زیاد است

C1414-98.دمای سنسور تایر جلو راست زیاد است

C1415-98.دمای سنسور تایر عقب چپ زیاد است

C1416-98.دمای سنسور تایر عقب راست زیاد است

C1417-16کم است ولتاژ سنسور تایر جلو چپ 

C1418-16کم است ولتاژ سنسور تایر جلو راست 

C1419-16 .کم است ولتاژ سنسور تایر عقب چپ 

C141A-16.کم است ولتاژ سنسور تایر عقب راست 

C142A-16BCM خطای الکترونیکی

UOO73-88 قطع شده است CAN شبکه

C1402-44کیلومتر شمار  خطای EEPROM پنل 
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مرحله بعد

کنید و سپس به مرحله 8 بروید.6 کدهای خطا اقدام به عیب یابی و رفع  با استفاده از راهنمای عیب یابی 

با استفاده از جدول عالئم ایراد اقدام به عیب یابی و رفع عیب نماید و سپس به مرحله 8 بروید. 7

کنید.8 تنظیم تعمیر و یا تعویض 

تست های جاده ای انجام دهید و ازرفع شدن ایراد مطمئن شوید9

پایان10

کدهای خطا لیست 

توضیحات کد خطا 

C1400-16کمتر از حد مجاز است  ولتاژ مدار تغذیه برق 

C1400-17 .ولتاژ مدار تغذیه برق بیشتر از حد مجاز است 

 C1403-29.سیگنال سنسور تایر جلو چپ نامعتبر است

C1403-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر جلو چپ از 

 C1403-55سنسور تایر جلو چپ پیکر بندی نشده است

C1403-96خطای داخلی سنسور تایر جلوچپ

C1404-29.سیگنال سنسور تایر جلو راست نامعتبر است

C1404-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر جلو راست از 

C1404-55.سنسور تایر جلو راست پیکر بندی نشده است

C1405-96 خطای داخلی سنسور تایر جلو راست

C1405-29.سیگنال سنسور تایر عقب چپ نامعتبر است

C1405-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر عقب چپ از 

C1405-55.سنسور تایر عقب چپ پیکر بندی نشده است

C1406-96 خطای داخلی سنسور تایر عقب چپ

C1405-29.سیگنال سنسور تایر عقب راست نامعتبر است

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد
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توضیحاتکد خطا
C1405-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر عقب ر است از 

C1406-55.سنسور تایر عقب راست پیکر بندی نشده است

C1406-96 خطای داخلی سنسور تایر عقب راست

C140B-00فشار سنسور تایر جلو چپ زیاد است

C140C-00فشار سنسور تایر جلو راست زیاد است

C140D-00.فشار سنسور تایر عقب چپ زیاد است

C140E-00 فشار سنسور تایر عقب راست زیاد است

C140F-00کم است فشار سنسور تایر جلو چپ 

C1410-00کم است فشار سنسور تایر جلو راست 

C1411-00.کم است فشار سنسور تایر عقب چپ 

C1412-98.کم است فشار سنسور تایر عقب راست 

C1413-98.دمای سنسور تایر جلو چپ زیاد است

C1414-98.دمای سنسور تایر جلو راست زیاد است

C1415-98.دمای سنسور تایر عقب چپ زیاد است

C1416-98.دمای سنسور تایر عقب راست زیاد است

C1417-16کم است ولتاژ سنسور تایر جلو چپ 

C1418-16کم است ولتاژ سنسور تایر جلو راست 

C1419-16 .کم است ولتاژ سنسور تایر عقب چپ 

C141A-16.کم است ولتاژ سنسور تایر عقب راست 

C142A-16BCM خطای الکترونیکی

UOO73-88 قطع شده است CAN شبکه

C1402-44کیلومتر شمار  خطای EEPROM پنل 
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مرحله بعد

کنید و سپس به مرحله 8 بروید.6 کدهای خطا اقدام به عیب یابی و رفع  با استفاده از راهنمای عیب یابی 

با استفاده از جدول عالئم ایراد اقدام به عیب یابی و رفع عیب نماید و سپس به مرحله 8 بروید. 7

کنید.8 تنظیم تعمیر و یا تعویض 

تست های جاده ای انجام دهید و ازرفع شدن ایراد مطمئن شوید9

پایان10

کدهای خطا لیست 

توضیحات کد خطا 

C1400-16کمتر از حد مجاز است  ولتاژ مدار تغذیه برق 

C1400-17 .ولتاژ مدار تغذیه برق بیشتر از حد مجاز است 

 C1403-29.سیگنال سنسور تایر جلو چپ نامعتبر است

C1403-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر جلو چپ از 

 C1403-55سنسور تایر جلو چپ پیکر بندی نشده است

C1403-96خطای داخلی سنسور تایر جلوچپ

C1404-29.سیگنال سنسور تایر جلو راست نامعتبر است

C1404-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر جلو راست از 

C1404-55.سنسور تایر جلو راست پیکر بندی نشده است

C1405-96 خطای داخلی سنسور تایر جلو راست

C1405-29.سیگنال سنسور تایر عقب چپ نامعتبر است

C1405-54.ج شده است کالیبره خار سنسور تایر عقب چپ از 

C1405-55.سنسور تایر عقب چپ پیکر بندی نشده است

C1406-96 خطای داخلی سنسور تایر عقب چپ

C1405-29.سیگنال سنسور تایر عقب راست نامعتبر است

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد

 
مرحله بعد
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BCM را تعویض کنید. 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

 ایراد برطرف شده است. 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

سنسور تایر جلو چپ پیکربندی نشده استC1403-55کد خطا

دمای سنسور تایر جلو راست پیکربندی نشده استC1404-55کد خطا

دمای سنسور تایر عقب چپ پیکربندی نشده استC1405-55کد خطا

دمای سنسور تایر عقب راست پیکربندی نشده استC1406-55کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود.  کنید  کنید بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 

بلی

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟
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BCM را تعویض کنید. 

ایراد برطرف شده است.

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

خیر

بلی

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

سیگنال سنسور تایر جلو چپ نامعتبر استC1403-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر جلو راست نامعتبر استC1404-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر عقب چپ نامعتبر استC1405-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر عقب راست نامعتبر استC1406-29کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید.  a. با استفاده از مولتی متر  ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد. 

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود؟   کنید  کنید و بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور با سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 
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BCM را تعویض کنید. 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

 ایراد برطرف شده است. 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

سنسور تایر جلو چپ پیکربندی نشده استC1403-55کد خطا

دمای سنسور تایر جلو راست پیکربندی نشده استC1404-55کد خطا

دمای سنسور تایر عقب چپ پیکربندی نشده استC1405-55کد خطا

دمای سنسور تایر عقب راست پیکربندی نشده استC1406-55کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود.  کنید  کنید بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 

بلی

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟

Modiran Vehicle Manufacturing Co. Modiran Vehicle Manufacturing Co.

2114

)TPMS( ۵۴- سیستم کنترل فشار باد تایر

BCM را تعویض کنید. 

ایراد برطرف شده است.

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

خیر

بلی

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

سیگنال سنسور تایر جلو چپ نامعتبر استC1403-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر جلو راست نامعتبر استC1404-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر عقب چپ نامعتبر استC1405-29کد خطا

سیگنال سنسور تایر عقب راست نامعتبر استC1406-29کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید.  a. با استفاده از مولتی متر  ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد. 

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود؟   کنید  کنید و بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور با سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 
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کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ  برق BCM را بررسی 

 
بلی

 
بلی

 
بلی

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 دمای تایر را بررسی 

دمای سنسور تایر جلو چپ زیاد استC1413-98کد خطا

دمای سنسور تایر جلو راست زیاد استC1414-98کد خطا

دمای سنسور تایر عقب چپ زیاد استC1415-98کد خطا

دمای سنسور تایر عقب راست زیاد استC1416-98کد خطا

 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

گــر دمــای یــک یــا چنــد تایــر از Cْ  85 فراتــر رود بــه شــرط آنکــه خــودرو بــا ســرعت بیشــتر از 25km/h و بــه مــدت زمــان مشــخص در حرکــت بــوده باشــد. سیســتم  a. ا
ســیگنال هشــدار بــاال بــودن دمــا را ارســال خواهــد رد. 

کنید تا تایرها به طور طبیعی خنک شوند.  b. در صورت باال رفتن  دمای تایرها خودرو را متوقف 
گر دمای تایر خیلی زیاد است آن را توسط آب خنک نکنید. زیرا ممکن است باعث آسیب دیدن تایر شده و منجر به ایجاد حادثه شود.  c. ا

کمتر از Cْ  80 شود چراغ اخطار دمای تایر نیز خاموش خواهد شد.  گر در طول مدت رانندگی سرعت25km/h دمای تایر  d. ا
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BCM را تعویض کنید. 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

 ایراد برطرف شده است. 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

 خطای داخلی سنسور تایر جلو چپ C1403-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر جلو  راستC1404-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر عقب چپC1405-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر عقب راستC1406-96کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود.  کنید  کنید بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 

بلی

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟
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کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ  برق BCM را بررسی 

 
بلی

 
بلی

 
بلی

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 دمای تایر را بررسی 

دمای سنسور تایر جلو چپ زیاد استC1413-98کد خطا

دمای سنسور تایر جلو راست زیاد استC1414-98کد خطا

دمای سنسور تایر عقب چپ زیاد استC1415-98کد خطا

دمای سنسور تایر عقب راست زیاد استC1416-98کد خطا

 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

گــر دمــای یــک یــا چنــد تایــر از Cْ  85 فراتــر رود بــه شــرط آنکــه خــودرو بــا ســرعت بیشــتر از 25km/h و بــه مــدت زمــان مشــخص در حرکــت بــوده باشــد. سیســتم  a. ا
ســیگنال هشــدار بــاال بــودن دمــا را ارســال خواهــد رد. 

کنید تا تایرها به طور طبیعی خنک شوند.  b. در صورت باال رفتن  دمای تایرها خودرو را متوقف 
گر دمای تایر خیلی زیاد است آن را توسط آب خنک نکنید. زیرا ممکن است باعث آسیب دیدن تایر شده و منجر به ایجاد حادثه شود.  c. ا

کمتر از Cْ  80 شود چراغ اخطار دمای تایر نیز خاموش خواهد شد.  گر در طول مدت رانندگی سرعت25km/h دمای تایر  d. ا
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BCM را تعویض کنید. 

کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

 ایراد برطرف شده است. 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ تغذیه برق BCM را بررسی 

 
مرحله بعد

 
بلی

 
بلی

خیر 

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

کنید.3 کالیبره بودن سنسور تایر را بررسی 

کنید.5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

کنید.4 BCM را بررسی 

 خطای داخلی سنسور تایر جلو چپ C1403-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر جلو  راستC1404-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر عقب چپC1405-96کد خطا

خطای داخلی سنسور تایر عقب راستC1406-96کد خطا
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

که آیا ایراد برطرف می شود.  کنید  کنید بررسی  a. پس از تعویض مجدد سنسور سرعت بیش از 25km/h رانندگی 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید. 

بلی

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟
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کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

کنید.  سنسور تایر را تعریف 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ برق BCM را بررسی 

 
بلی

 
بلی

 
بلی

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

بررسی نحوه نمایش اطالعات سنسور3

کم استC1417-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر جلو چپ 

کم استC1418-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر جلو راست 

کم استC1419-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر عقب چپ 

کم استC141A-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر عقب  راست 
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

کیلومتر شمار نمایش داده می شود؟ که آیا اطالعات مربوط به سنسور تایر در پنل  کنید  a. بررسی 
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کنید BCM  را تعویض  خیر

کنید4 BCM را بررسی 

کنید5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟ 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید.

 
مرحله بعد
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کنید.  باتری و مدار تغذیه برق را بررسی و تعمیر 

کنید.  اتصال بدنه را سفت و تعمیر و یا تعویض 

کنید.  سنسور تایر را تعریف 

خیر

خیر

خیر

کنید.1 ولتاژ برق BCM را بررسی 

 
بلی

 
بلی

 
بلی

کنید2 مدار تغذیه برق منفی BCM را بررسی 

بررسی نحوه نمایش اطالعات سنسور3

کم استC1417-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر جلو چپ 

کم استC1418-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر جلو راست 

کم استC1419-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر عقب چپ 

کم استC141A-16کد خطا ولتاژ سنسور تایر عقب  راست 
 مراحل عیب یابی

کنید. a. با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال تغذیه برق BCM و بدنه را اندازه گیری 
 b . ولتاژ اندازه گیری شده بایدV 14-11 باشد.  

که آیا وضعیت اتصال بدنه BCM مناسب می باشد؟  کنید  a. بررسی 

کیلومتر شمار نمایش داده می شود؟ که آیا اطالعات مربوط به سنسور تایر در پنل  کنید  a. بررسی 
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کنید BCM  را تعویض  خیر

کنید4 BCM را بررسی 

کنید5 سنسور تایر مربوطه را تعویض 

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟ 

پس از تعویض سنسور عملیات تعریف را انجام دهید.

 
مرحله بعد
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سرویس و نگهداری
سنسور فشار باد تایر 

کردن  باز 

  احتیاط       
که سنسور از ارتفاع یک متری بیافتد به منزله خراب شدن سنسور می باشد.  کنید در صورتی  •     از افتادن سنسور جلوگیری 

•     محل نصب سنسور باید تمیز و خشک باشد. 
•     درپوش والوباد باید همیشه نصب شده باشد. 

کنید تا آسیب نبیند.  •     در طول عملیات باز وبست از برخورد ابزار با سنسور جلوگیری 
•     ورودی باد نباید با مواد روانکار یا هر ماده ی خارجی دیگر پر شود. 

کرد.  •     پیچ سنسور فشار باد تایر را پس از باز شدن نمی توان مجددًا سفت 

خ کردن چر باز 

کنید.  کنید و باد آن را خالی  خ را باز  1 – چر
2 – بــازوی دســتگاه الســتیک در آر را بــا فاصلــه cm 30 از محــل سنســور فشــار بــاد تایــر بیــن 
الســتیک و رینــگ قــرار دهیــد. پــدال دســتگاه را فشــار دهیــد تــا الســتیک و رینــگ از  همدیگــر 

جــدا شــود. 

کنیــد بازویــی دســتگاه  خ را برگردانیــد و در ایــن ســمت نیــز مطابــق بــا مرحلــه دو اقــدام  3 – چــر
بایــد از سنســور فشــار بــاد تایــر cm 30 فاصلــه داشــته باشــد. 
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کنید BCM  را تعویض  خیر

کنید4 BCM را بررسی 

 
بلی

ایراد برطرف شده است.5

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟ 
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سرویس و نگهداری
سنسور فشار باد تایر 

کردن  باز 

  احتیاط       
که سنسور از ارتفاع یک متری بیافتد به منزله خراب شدن سنسور می باشد.  کنید در صورتی  •     از افتادن سنسور جلوگیری 

•     محل نصب سنسور باید تمیز و خشک باشد. 
•     درپوش والوباد باید همیشه نصب شده باشد. 

کنید تا آسیب نبیند.  •     در طول عملیات باز وبست از برخورد ابزار با سنسور جلوگیری 
•     ورودی باد نباید با مواد روانکار یا هر ماده ی خارجی دیگر پر شود. 

کرد.  •     پیچ سنسور فشار باد تایر را پس از باز شدن نمی توان مجددًا سفت 

خ کردن چر باز 

کنید.  کنید و باد آن را خالی  خ را باز  1 – چر
2 – بــازوی دســتگاه الســتیک در آر را بــا فاصلــه cm 30 از محــل سنســور فشــار بــاد تایــر بیــن 
الســتیک و رینــگ قــرار دهیــد. پــدال دســتگاه را فشــار دهیــد تــا الســتیک و رینــگ از  همدیگــر 

جــدا شــود. 

کنیــد بازویــی دســتگاه  خ را برگردانیــد و در ایــن ســمت نیــز مطابــق بــا مرحلــه دو اقــدام  3 – چــر
بایــد از سنســور فشــار بــاد تایــر cm 30 فاصلــه داشــته باشــد. 
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کنید BCM  را تعویض  خیر

کنید4 BCM را بررسی 

 
بلی

ایراد برطرف شده است.5

a. آیا پس از تعریف مجدد ایراد برطرف می شود؟ 
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  احتیاط       
کــم ســفت شــود منجــر بــه نشــتی  گــر بــا گشــتاور  کــردن آن N.m 1 ± 8 می باشــد ا •    سنســور فشــار بــاد تایــر مــی بایســت بــا تــرک متــر بســته شــود گشــتاور مجــاز ســفت 

گــر بــا گشــتاور زیــاد ســفت شــود سنســور و قطعــات داخلــی ان آســیب خــواد دیــد.  بــاد تایــر می شــود و ا

کردن سنسور فشار باد تایر  باز 
کنید.  1 – با استفاده از آچار مناسب مهره را در خالف جهت عقربه های ساعت باز 

کنید.  خ جدا  2 – مجموعه سنسور فشار باد تایر را از رینگ چر

c. دماغــه دســتگاه الســتیک در آر را پائیــن آورده و بــه کمــک اهــرم یــک نقطــه از قســمت 
کنیــد.  پایینــی الســتیک را در فاصلــه  cm 15-5 از سنســور از رینــگ جــدا 

ــه  ــر فاصل ــاد تای ــج از سنســور فشــار ب ــه تدری کــه دماغــه دســتگاه ب خ را در جهتــی  d. چــر
کامــل از همدیگــر جــدا شــوند.  ــا رینــگ و الســتیک بطــور  ــد ت ــرد بچرخانی بگی

بستن سنسور فشار باد تایر

کردن rpm 30 <سرعت چرخاندن سنسور در هنگام سفت 

کردن N.m 1 ± 8گشتاور مجاز سفت 
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  احتیاط       

تایر و اهرم مورد استفاده نباید با سنسور فشار باد تایر برخوردی داشته باشند. 

کنیــد. و دماغــه دســتگاه را بــا فاصلــه خ را بــر روی دســتگاه الســتیک درآر ثابــت   4 – چــر
 cm 15-5 از سنسور فشار باد تایر بر روی تایر قرار دهید. 

کنید.  خ جدا  5 – با استفاده از یک اهرم الستیک را از رینگ چر

کردن تایر:  ج  6 – خار
کنــد  کــه دماغــه دســتگاه الســتیک در آربــه تدریــج از سنســور فاصلــه پیــدا  خ را درجهتــی  a. چــر

بچرخانیــد تــا قســمت باالیــی الســتیک آزاد شــود. 

کنید. b. الستیک را به سمت باال بکشید و توسط اهرم یک قسمت از آن را بلند 
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  احتیاط       
کــم ســفت شــود منجــر بــه نشــتی  گــر بــا گشــتاور  کــردن آن N.m 1 ± 8 می باشــد ا •    سنســور فشــار بــاد تایــر مــی بایســت بــا تــرک متــر بســته شــود گشــتاور مجــاز ســفت 

گــر بــا گشــتاور زیــاد ســفت شــود سنســور و قطعــات داخلــی ان آســیب خــواد دیــد.  بــاد تایــر می شــود و ا

کردن سنسور فشار باد تایر  باز 
کنید.  1 – با استفاده از آچار مناسب مهره را در خالف جهت عقربه های ساعت باز 

کنید.  خ جدا  2 – مجموعه سنسور فشار باد تایر را از رینگ چر

c. دماغــه دســتگاه الســتیک در آر را پائیــن آورده و بــه کمــک اهــرم یــک نقطــه از قســمت 
کنیــد.  پایینــی الســتیک را در فاصلــه  cm 15-5 از سنســور از رینــگ جــدا 

ــه  ــر فاصل ــاد تای ــج از سنســور فشــار ب ــه تدری کــه دماغــه دســتگاه ب خ را در جهتــی  d. چــر
کامــل از همدیگــر جــدا شــوند.  ــا رینــگ و الســتیک بطــور  ــد ت ــرد بچرخانی بگی

بستن سنسور فشار باد تایر

کردن rpm 30 <سرعت چرخاندن سنسور در هنگام سفت 

کردن N.m 1 ± 8گشتاور مجاز سفت 
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  احتیاط       

تایر و اهرم مورد استفاده نباید با سنسور فشار باد تایر برخوردی داشته باشند. 

کنیــد. و دماغــه دســتگاه را بــا فاصلــه خ را بــر روی دســتگاه الســتیک درآر ثابــت   4 – چــر
 cm 15-5 از سنسور فشار باد تایر بر روی تایر قرار دهید. 

کنید.  خ جدا  5 – با استفاده از یک اهرم الستیک را از رینگ چر

کردن تایر:  ج  6 – خار
کنــد  کــه دماغــه دســتگاه الســتیک در آربــه تدریــج از سنســور فاصلــه پیــدا  خ را درجهتــی  a. چــر

بچرخانیــد تــا قســمت باالیــی الســتیک آزاد شــود. 

کنید. b. الستیک را به سمت باال بکشید و توسط اهرم یک قسمت از آن را بلند 
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کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان  b. قرارگیــری صحیــح 
داده شــده اســت.

کامــل در جــای خــود قــرار نگرفتــه باشــد، یعنــی نصــب آن صحیــح نبــوده  گــر والــو بــاد بطــور  c. ا
اســت )ماننــد شــکل مقابــل(

کثــر زاویــه ممکــن خــود قــرار نگیــرد، یعنــی نصــب آن صحیــح نبــوده  ــا حدا ــاد ب ــو ب گــر وال d. ا
اســت )ماننــد شــکل مقابــل(

کاســه نمــد والــو بصــورت عمــود بــر محــور والــو بــاد قــرار نگیــرد، یعنــی نصــب آن صحیــح  گــر  e. ا
نبــوده اســت )ماننــد شــکل مقابــل(
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کاسه نمد سنسور  1.  تنظیم جهت قرارگیری 
کاســه نمــد )قســمت  ــا قســمت بــرش یافــه  کنیــد ت a. در زمــان بیــرون آوردن سنســور، دقــت 
A در تصویــر( بــا صفحــه پلــی اســتر سنســور )قســمت B در تصویــر( در یــک راســتا قــرار داشــته 

کاســه نمــد را بــا چرخانــدن در موقعیــت درســت قــرار دهیــد.  گــر نیســت،  باشــند، ا

کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان  b. قرارگیــری صحیــح 
داده شــده اســت.

c. قرارگیــری نادرســت کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان 
داده شــده است. 

2. تنظیم والو باد
a. قســمت انتهایــی والــو را توســط انگشــت شــصت بــه داخــل شــیار مربوطــه بــر روی رینــگ 
کــه فشــار را حفــظ  گیــرد. هــم چنــان  کامــل در جــای خــود قــرار  ــا بطــور  خ فشــار دهیــد ت چــر
کاســه نمــد را در جــای خــود قــرار دهیــد. بطوریکــه والــو بــا  کرده ایــد بــا نــوک انگشــت شــصت 

گیــرد. کثــر زاویــه ممکــن در شــیار رینــگ قــرار  حدا
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کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان  b. قرارگیــری صحیــح 
داده شــده اســت.

کامــل در جــای خــود قــرار نگرفتــه باشــد، یعنــی نصــب آن صحیــح نبــوده  گــر والــو بــاد بطــور  c. ا
اســت )ماننــد شــکل مقابــل(

کثــر زاویــه ممکــن خــود قــرار نگیــرد، یعنــی نصــب آن صحیــح نبــوده  ــا حدا ــاد ب ــو ب گــر وال d. ا
اســت )ماننــد شــکل مقابــل(

کاســه نمــد والــو بصــورت عمــود بــر محــور والــو بــاد قــرار نگیــرد، یعنــی نصــب آن صحیــح  گــر  e. ا
نبــوده اســت )ماننــد شــکل مقابــل(
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کاسه نمد سنسور  1.  تنظیم جهت قرارگیری 
کاســه نمــد )قســمت  ــا قســمت بــرش یافــه  کنیــد ت a. در زمــان بیــرون آوردن سنســور، دقــت 
A در تصویــر( بــا صفحــه پلــی اســتر سنســور )قســمت B در تصویــر( در یــک راســتا قــرار داشــته 

کاســه نمــد را بــا چرخانــدن در موقعیــت درســت قــرار دهیــد.  گــر نیســت،  باشــند، ا

کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان  b. قرارگیــری صحیــح 
داده شــده اســت.

c. قرارگیــری نادرســت کاســه نمــد نســبت بــه صفحــه پلــی اســتر سنســور در شــکل مقابــل نشــان 
داده شــده است. 

2. تنظیم والو باد
a. قســمت انتهایــی والــو را توســط انگشــت شــصت بــه داخــل شــیار مربوطــه بــر روی رینــگ 
کــه فشــار را حفــظ  گیــرد. هــم چنــان  کامــل در جــای خــود قــرار  ــا بطــور  خ فشــار دهیــد ت چــر
کاســه نمــد را در جــای خــود قــرار دهیــد. بطوریکــه والــو بــا  کرده ایــد بــا نــوک انگشــت شــصت 

گیــرد. کثــر زاویــه ممکــن در شــیار رینــگ قــرار  حدا
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خ گویای نصــب اشــتباه مجموعه  e. عــدم تمــاس صحیــح ســمت راســت سنســور بــا رینــگ چــر
سنســور می باشــد )ماننــد شــکل مقابــل(

f. سمت چپ سنسور باید مطابق با شکل مقابل با سطح رینگ تماس داشته باشد.

ــای نصــب اشــتباه  گوی خ  ــا ســطح رینــگ چــر g. عــدم تمــاس صحیــح ســمت چــپ سنســور ب
مجموعــه سنســور می باشــد ماننــد )شــکل مقابــل(.

4. بستن مهره سنسور: 
ــاال فشــار  ــه ســمت ب a. در حالیکــه باچهــار انگشــت دســت چــپ قســمت پایینــی سنســور را ب
گرفتــه وبــه ســمت پاییــن فشــار  خ را  می دهیــد بــا انگشــت شــصت دســت چــپ لبــه رینــگ چــر
کــه سنســور نتوانــد در جــای خــود  گونــه ای  دهیــد و سنســور را بــا بدنــه رینــگ تمــاس دهیــد بــه 
کنیــد. پــس از  گشــتاور N.m 1 ±8 ســفت  کنــون توســط تــرک متــر مهــره را بــا  کنــد. ا حرکــت 

کنیــد.  ســفت شــدن مهــره؛ نبایــد مجــددًا آن را ســفت 
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کنید.  3- مهره سنسور را بطور اولیه سفت 
a. سنســور فشــار بادتایــر را بــا چهــار انگشــت دســت چــپ بــه ســمت بــاال فشــار داده و نگــه 
ــپ  ــت چ ــصت دس ــت ش ــا انگش ــد ب ــاری وارد نکنی ــگ فش ــی رین ــاال و بیرون ــمت ب ــد. از س داری
ــا رینــگ ممــاس  ــرا ب ــاال آ ن ــا فشــار دادن سنســور بــه ســمت ب لبــه بیرونــی رینــگ را بگیریــد و ب
کنیــد. مهــره سنســور را در جهــت عقربه هــای ســاعت بپیچانیــد تــا سنســور بــر روی رینــگ 

ثابــت شــود.

ــا  کامــل در ســوراخ رینــگ قــرار بگیــرد و سنســور بطــور مناســب ب ــو بــاد بطــور  گــر محــور وال b. ا
رینــگ در تمــاس بــوده و ثابــت باشــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح اســت.

از  بــه خوبــی صــورت نگرفتــه باشــد و مقــداری  کــردن اولیــه مهــره سنســور  گــر ســفت  ا  .c
رزوه هــای والــو بــاد قابــل رویــت باشــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح نبــوده اســت 

)ماننــد شــکل مقابــل(

ــوراخ  ــاد از س ــو ب ــور وال ــود و مح ــودی وارد ش ــورت عم ــه ص ــور ب ــه سنس ــروی وارده ب ــر نی گ d. ا
ــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح نبــوده اســت  رینــگ منحــرف شــده و بیــرون بزن

ــل( ــد شــکل مقاب )مانن
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خ گویای نصــب اشــتباه مجموعه  e. عــدم تمــاس صحیــح ســمت راســت سنســور بــا رینــگ چــر
سنســور می باشــد )ماننــد شــکل مقابــل(

f. سمت چپ سنسور باید مطابق با شکل مقابل با سطح رینگ تماس داشته باشد.

ــای نصــب اشــتباه  گوی خ  ــا ســطح رینــگ چــر g. عــدم تمــاس صحیــح ســمت چــپ سنســور ب
مجموعــه سنســور می باشــد ماننــد )شــکل مقابــل(.

4. بستن مهره سنسور: 
ــاال فشــار  ــه ســمت ب a. در حالیکــه باچهــار انگشــت دســت چــپ قســمت پایینــی سنســور را ب
گرفتــه وبــه ســمت پاییــن فشــار  خ را  می دهیــد بــا انگشــت شــصت دســت چــپ لبــه رینــگ چــر
کــه سنســور نتوانــد در جــای خــود  گونــه ای  دهیــد و سنســور را بــا بدنــه رینــگ تمــاس دهیــد بــه 
کنیــد. پــس از  گشــتاور N.m 1 ±8 ســفت  کنــون توســط تــرک متــر مهــره را بــا  کنــد. ا حرکــت 

کنیــد.  ســفت شــدن مهــره؛ نبایــد مجــددًا آن را ســفت 
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کنید.  3- مهره سنسور را بطور اولیه سفت 
a. سنســور فشــار بادتایــر را بــا چهــار انگشــت دســت چــپ بــه ســمت بــاال فشــار داده و نگــه 
ــپ  ــت چ ــصت دس ــت ش ــا انگش ــد ب ــاری وارد نکنی ــگ فش ــی رین ــاال و بیرون ــمت ب ــد. از س داری
ــا رینــگ ممــاس  ــرا ب ــاال آ ن ــا فشــار دادن سنســور بــه ســمت ب لبــه بیرونــی رینــگ را بگیریــد و ب
کنیــد. مهــره سنســور را در جهــت عقربه هــای ســاعت بپیچانیــد تــا سنســور بــر روی رینــگ 

ثابــت شــود.

ــا  کامــل در ســوراخ رینــگ قــرار بگیــرد و سنســور بطــور مناســب ب ــو بــاد بطــور  گــر محــور وال b. ا
رینــگ در تمــاس بــوده و ثابــت باشــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح اســت.

از  بــه خوبــی صــورت نگرفتــه باشــد و مقــداری  کــردن اولیــه مهــره سنســور  گــر ســفت  ا  .c
رزوه هــای والــو بــاد قابــل رویــت باشــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح نبــوده اســت 

)ماننــد شــکل مقابــل(

ــوراخ  ــاد از س ــو ب ــور وال ــود و مح ــودی وارد ش ــورت عم ــه ص ــور ب ــه سنس ــروی وارده ب ــر نی گ d. ا
ــد، یعنــی نصــب مجموعــه سنســور صحیــح نبــوده اســت  رینــگ منحــرف شــده و بیــرون بزن

ــل( ــد شــکل مقاب )مانن
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گلیسیرین بمالید.  کف صابون یا  1 – قبل از نصب تایر دور تا دور طوقه آن 

کــه بــا سنســور فاصلــه cm 20-15 داشــته  2– الســتیک را روی رینــگ قــرار دهیــد و از محلــی 
کنیــد. باشــد آن را وارد رینــگ 

3 – دماغــه دســتگاه الســتیک درآر را بــا رعایــت فاصلــهcm  20 از سنســور در بیــن الســتیک و 
رینــگ قــرار دهیــد.

کامــل وارد رینــگ شــود. در ایــن مرحلــه نیــز  خ را بچرخانیــد تــا یــک ســمت تایــر بطــور  4 – چــر
دماغــه دســتگاه الســتیک درآر تــا جاییکــه امــکان دارد بایــد از سنســور فاصلــه داشــته باشــد.
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ــا ســطح  کامــل در ســوراخ رینــگ قــرار داشــته باشــد و هــر دو قســمت سنســور ب ــاد بطــور  ــو ب ــر وال گ  b. ا
ــه درســتی نصــب شــده  اســت. کامــل داشــته باشــند یعنــی سنســور ب رینــگ تمــاس 

گــر پــس از اتمــام نصــب، چنــد رزوه از محــور والــو بــاد از ســوراخ بیــرون بزنــد، یعنــی نصــب  c. ا
سنســور نادرســت بــوده اســت.

کاســه نمــد سنســور دچــار دفرمگــی و تغییــر شــکل شــوند  گــر پــس از اتمــام نصــب واشــر و  d. ا
کــردن مهــره زیــاد بــوده اســت و نصــب سنســور اشــتباه اســت. گشــتاور ســفت  یعنــی 

بستن : 
نصب تایر 

  احتیاط       
•     با رعایت اصول نصب، مراقب باشید تا به سنسور فشار باد تایر آسیبی وارد نشود

•     تایر و اهرم مورد استفاده در نصب تایر نباید به سنسور فشار باد تایر تماس داشته باشند. 
که فاصله بین دماغه دستگاه الستیک درآر و اهرم با سنسور رعایت شده باشد.  •     مطمئن شوید 
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گلیسیرین بمالید.  کف صابون یا  1 – قبل از نصب تایر دور تا دور طوقه آن 

کــه بــا سنســور فاصلــه cm 20-15 داشــته  2– الســتیک را روی رینــگ قــرار دهیــد و از محلــی 
کنیــد. باشــد آن را وارد رینــگ 

3 – دماغــه دســتگاه الســتیک درآر را بــا رعایــت فاصلــهcm  20 از سنســور در بیــن الســتیک و 
رینــگ قــرار دهیــد.

کامــل وارد رینــگ شــود. در ایــن مرحلــه نیــز  خ را بچرخانیــد تــا یــک ســمت تایــر بطــور  4 – چــر
دماغــه دســتگاه الســتیک درآر تــا جاییکــه امــکان دارد بایــد از سنســور فاصلــه داشــته باشــد.
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ــا ســطح  کامــل در ســوراخ رینــگ قــرار داشــته باشــد و هــر دو قســمت سنســور ب ــاد بطــور  ــو ب ــر وال گ  b. ا
ــه درســتی نصــب شــده  اســت. کامــل داشــته باشــند یعنــی سنســور ب رینــگ تمــاس 

گــر پــس از اتمــام نصــب، چنــد رزوه از محــور والــو بــاد از ســوراخ بیــرون بزنــد، یعنــی نصــب  c. ا
سنســور نادرســت بــوده اســت.

کاســه نمــد سنســور دچــار دفرمگــی و تغییــر شــکل شــوند  گــر پــس از اتمــام نصــب واشــر و  d. ا
کــردن مهــره زیــاد بــوده اســت و نصــب سنســور اشــتباه اســت. گشــتاور ســفت  یعنــی 

بستن : 
نصب تایر 

  احتیاط       
•     با رعایت اصول نصب، مراقب باشید تا به سنسور فشار باد تایر آسیبی وارد نشود

•     تایر و اهرم مورد استفاده در نصب تایر نباید به سنسور فشار باد تایر تماس داشته باشند. 
که فاصله بین دماغه دستگاه الستیک درآر و اهرم با سنسور رعایت شده باشد.  •     مطمئن شوید 
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5- طوقــه ســمت دیگــر الســتیک را مشــابه بــا روش قبلــی و بــا رعایــت فاصلــهcm 20 بیــن 
کنیــد. دماغــه دســتگاه الســتیک در آر و سنســور وارد رینــگ 

کامل وارد رینگ شود.  خ را بچرخانید تا الستیک به طور  6- چر
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